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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Ieri, Marea

Adunare

Națională 

a aprobat 

în unanimitate

• Legea pentru 
adoptarea pia
nului unie de 
dezvoltare eco- 
nomieo-socială
a Republicii 
Socialiste 
România pe 
anul 1975

• Legea pentru 
adoptarea bu
getului de stat 
pe anul 1975

Alte relatări din 
cadrul primei zile în 

cuprinsul ziarului

Documentar 
pionieresc

Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor ne pune la dis
poziție un documentar de va
canță pionierească. Spicuim:
• Sezon de iarnă în agricultură 
— bun prilej pentru președinții 
microcooperativelor agricole de 
producție — pionieri — să se 
întrunească într-o tabără, la sfat, 
să prospecteze și să proiecteze 
activitatea pentru campania de 
primăvară și de vară. Avînd se
diul la Fundulea, de bună sea
mă că specialiștii îi vor vizita și 
ajuta pe președinții cu cravată 
de pionier, ca dezbaterile 
lor să aibă un accentuat carac
ter științific. • Cufezătorii — 
firește — reprezentanții lor, căci 
ei, „expediționarii" sînt mii la 
număr — își confruntă jurnalele 
de bord din expedițiile verii — 
1974 în tabăra de la Homorod.
• în același timp, membrii re
dacțiilor „Semafoarelor" pionie
rești — de la sate — urmează 
un „curs" de perfecționare pen
tru a învăța să observe cu ochi 
mai exigenți tot ce se petrece 
în viața pionierilor de la școala 
lor și să găsească un mod de ex

în prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, la 19 
decembrie au fost reluate în 
plen lucrările celei de-a XlV-a 
sesiuni a actualei legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

înaltul for legislativ al țării se 
reunește în aceste zile în care 
toți oamenii muncii, întregul 
nostru popor, au trecut ferm la 
traducerea în viață a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R., a politicii parti
dului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.

încadrîndu-se în această inten
să activitate politică, în această 
atmosferă de însuflețită muncă 
creatoare, sesiunea Marii Adu
nări Naționale ia In dezbatere 
acte legislative de deosebită im
portanță privind dezvoltarea 
economico-socială a patriei pe 
anul viitor.

în aplauzele Îndelungate ale 
deputaților și invitaților, în lo
jile oficiale au luat loc tovarășii 
NICOLAE CEAUȘESCU, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Nlculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Iile Verdeț, Vasile VUcu, 
Ștefan Voltec.

Iau parte, de asemenea, mem
brii supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

primare adecvat șl stimulativ 
Îientru declanșarea opiniei co- 
ectivului. îi găzduiește Brașo

vul. • După „cutezători", la Ho
morod sosesc locțiitorii-pionieri 
ai președintelui CNOP și ai pre
ședinților CJOP; intenția lor 
este să analizeze ce s-a întîmplat 
în viața organizației pionierilor 
în primul trimestru de școală, 
cum și-au onorat angajamentul 
luat în cinstea Congresului al 
XI-lea, cît de sus vor ridica șta
cheta activiștii după Forumul 
partidului, unde pionierii au 
rostit un emoționant jurămînt. 
• Zile consacrate prieteniei 
care-i leagă pe copiii din 
întreaga țară în tot timpul 
anului școlar. Mesagerii ce
lor două milioane : 400 de am
basadori ai prieteniei, pionieri 
prezenți la întîlnirea din jude
țul Mureș. • Dacă numărăm nu
mai taberele ce se organizează 
pe plan local — sportive, de in
struire, de odihnă — ajungem la 
cifra de 30 ; beneficiari — 5 000 
de pionieri.

L. L.

La lucrările sesiunii sînt pre- 
zenți numeroși invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii, personalități ale vieții știin
țifice și culturale, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Sînt de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
deputaților Gheorghe Vasilichi 
și Zaharia Stancu, care s-au 
stins din viață în timpul care a 
trecut de la prima parte a lu
crărilor in plen ale actualei se
siuni.

Marea Adunare Națională a 
trecut apoi la examinarea urmă
toarelor proiecte de lege înscri
se pe ordinea de zi pentru cea 
de-a doua parte a sesiunii:

— Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 
pe anul 1975;

— Proiectul de lege pentru 
adoptarea bugetului de stat pe 
anul 1975;

— Proiectul de lege cu privire 
la modificarea unor articole din 
Constituția Republicii Socialiste 
Romftnia;

— Proiectul de lege electorală 
a Republicii Socialiste România;

— Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 

Muzeul etnografic, creație a elevilor Liceului nr. 2 din Roman, este 
gata ca in vacanța ce se apropie să primească cîți mai mulți 
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de lege emise de Consiliul de 
Stat.

în cursul zilei de joi, Marea 
Adunare Națională a analizat 
Proiectul de lege pentru adop
tarea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
României pe anul 1975 și Proiec
tul de lege pentru adoptarea bu
getului pe anul viitor. Definiti
vate în lumina obiectivelor sta
bilite de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., a indicațiilor și orientă
rilor mobilizatoare date de se
cretarul general al partidului, 
cele două proiecte de lege asi
gură, în ansamblul lor, ritmuri 
mai ridicate de creștere decît 
cele prevăzute în planul cincinal 
pentru producția materială, sar
cini sporite în domeniul eficien- 

• țel economice, precum și fondu
rile materiale și bănești necesa
re reali’ării programului de in
vestiții și creșterii bunăstării 
populației. Ele prevăd ca Întrea
ga dezvoltare economico-socială 
pentru anul viitor să fie îndrep
tată spre creșterea susținută a 
venitului național și ridicarea, 
pe această bază, a nivelului de 
trai al poporului.

Din împuternicirea guvernului, 
tovarășul Mihai Marinescu, vlce- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a prezentat Pro
iectul de lege pentru adoptarea 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1975, iar tovarășul Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, 
Proiectul de lege pentru adop
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tarea bugetului de stat pe anul 
1975.

în continuare, din însărcinarea 
Biroului Permanent al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României, 
tovarășul Gheorghe Oprea, vice
președinte al consiliului, a pre
zentat coraportul referitor la 
cele două proiecte de lege. Ra
portul comisiilor permanente ale 
M.A.N., care au avizat proiec
tele de lege, a fost prezentat de 
tovarășul Aurel Vijoli. președin
tele Comisiei economico-finan- 
ciare.

A început apoi dezbaterea ge
nerală asupra celor două proiec
te de legi, în cadrul căreia au 
luat cuvîntul deputății: Neculai 
Agachi, Ioniță Bagiu, Ion Stă- 
nescu, Silvia Irofte, Gheorghe 
Cioară, Gheorghe Vlad și George 
Homoștean.

în ședința de după-amiază, în 
continuarea dezbaterilor au luat 
cuvîntul deputății : Ștefan
Mocuța, Ștefan Tripșa. Mitrana 
Predescu, loan Dragoș, Gheorghe 
Paloș.

Marea Adunare Națională a 
examinat apoi, pe articole, cele 
două proiecte de lege și a 
aprobat în unanimitate Legea 
pentru adoptarea Planului unic 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 
pe anul 1975 și Legea pentru 
adoptarea bugetului de stat pe 
anul 1975.

Lucrările sesiunii Marii A- 
dunări Naționale vor fi reluate 
în dimineața de 20 decembrie.

(Agerpres)

Țiței,
Vorbește Nicolae Bahrin,

directorul I.A.S.-ului Urlați; 
Oamenii rupeau din inima 
pămintului exact ceea ce se pu
tea rupe mai ușor: țițeiul și vi
nul. In '59, cînd am sosit aici, 
lumea m-a luat drept un aven
turier. „Tovarășe Bahrin, dacă 
nu obținem nici ale două mii de 
kile pe care le scoteam pînă 
acum „Depinde de noi", am 
zis. „Care noi ?“ „Eu, tu, toți 
ăștia 400—500 de oameni". „Hm, 
ne leagă pe toți c-am distrus bu
nul statului".

— De fapt, tot bazinul „Dea
lul Mare" lucra în pierdere. Un 
milion jumătate — două mili
oane pe an. Vița era veche de 
zeci de ani. Cele trei G.A.S.-uri 
din zonă nu și-au acoperit nicio
dată cheltuielile de producție.

Din 1960 a început refacerea 
patrimoniului viticol. Vița veche 
și soiurile slab productive au 
fost înlocuite progresiv cu so
iuri de fetească neagră, cabernet 
si sauvignon. Anul acesta s-a ob
ținut o producție de peste 7 000 
kilograme la hectar. Beneficiile 
pe total întreprindere vor fi mai 
mari cu 2 milioane lei față de 
planul inițial.

--------------------------------------------------------------------------------------.
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CODUL PRINCIPIILOR
Șl NORMELOR MUNCII 
Șl VIEȚII COMUNIȘTILOR 
ALE ETICII Șl ECHITĂȚII 

SOCIALISTE
Organizând și conducind măreața operă 

istorică de făurire a socialismului și comu
nismului pe pămintul României, Partidul Co
munist Român acordă o atenție primordială 
făuririi unui om nou, cu o conștiință înain
tată și inalte trăsături morale, promovării 
unor raporturi noi intre oameni, afirmării 
depline în toate sferele vieții sociale a 
principiilor eticii și echității socialiste. Nor
mele și principiile etice ale societății noas
tre pornesc de ia faptul că in orînduirea 
socialistă a fost lichidată definitiv exploa-

\________________________

tarea capitalistă, s-a pus capăt inegalității 
sociale și naționale ; ele se bazează pe 
proprietatea socialistă asupra mijloacelor de 
firoducție, pe principiile de repartiție socia- 
istă, pe egalitate și dreptate socială, pe 

țelul comun al făuririi bunăstării și fericirii 
întregului popor.

Aceste inalte norme și principii trebuie să 
devină codul muncii și vieții, îndrumar de 
conduită în societate al comuniștilor, al ti
neretului revoluționar, al tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră.

ACUM ESTE MOMENTUL PREGĂTIRII
Șl DEFINITIVĂRII FIECĂRUI DETALIU 

AL PLANULUI ANULUI VIITOR
PLANUL ANUAL

A FOST REALIZAT
TELEGRAME 

ALE UNOR COMITETE 
JUDEȚENE ALE P.C.R., 

ADRESATE COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI, 

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

COMUNIȘTII, TOȚI OA
MENII MUNCII DIN JUDE
ȚUL SUCEAVA, asemenea 
întregului popor, puternic 
entuziasmați și mobilizați 
de hotărîrile istorice ale 
Congresului al XI-lea al 
partidului au realizat, la dala 
de 19 decembrie, planul 
anual în industrie. Avansul 
dobindit în competiția cu 
timpul permite ca pină la 
încheierea lui 1974 să se în
registreze suplimentar 272 
milioane lei la producția 
globală și 238 milioane lei la 
producția marfă.

Raportînd acest succes, Co
mitetul județean Suceava al 
P.C.R. a adresat o telegramă 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu.

COMITETUL JUDEȚEAN 
DE PARTID CONSTANTA 
a trimis o telegramă Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care 
raportează că oamenii mun
cii din județ, antrenați în 
marea întrecere pentru reali
zarea înainte de termen a 
actualului cincinal, au înde
plinit planul producției 
globale industriale pe anul 
1974.

Permiteți-ne, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă raportăm că PLANUL 
PRODUCȚIEI GLOBALE IN
DUSTRIALE AL JUDEȚU
LUI MARAMUREȘ pe anul 
1974 a fost îndeplinit in ziua 
de 19 decembrie, creindu-se 
astfel premise trainice onoră
rii angajamentului patriotic 
de a realiza prevederile ac
tualului cincinal in patru ani 
și Jumătate, se scrie în tele
grama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

vin și garoafe
— „Aventurierul", așa-mi spu

neau cînd am venit aici. Știam 
încă de atunci că totul e o luptă 
(termen care pe unii îi cam su
pără), o luptă cu inerția, cu ve
chiul. Luptînd, poți greși. 
Luptînd, și chiar greșind uneori, 
descoperi drumul. Stînd însă pe 
loc și contemplînd realitatea 
greșești de o mie de ori mai 

UN REPORTAJ 
DIN URLAȚI

mult. De 'cîteva ori, pe la început 
mi s-a reproșat: „Tovarășe dra
gă, te apuci de lucruri de care 
habar n-ai. Ai grijă, te paște O 
mare primejdie", îmi mai spu
neau cu un sentiment patern. 
Știam însă un lucru: dacă nu 
încerci, nu obții nimic.

Ideea cu garoafele i-a venit în
tr-o zi prin '69. A luat cîțiva 
oameni și s-au apucat să reame- 
najeze vechile sere de la ferma 
Plavia. Au adus sămînță și au 
pus două hectare cu flori. O par
te din producție au trimis-o în 
R.F.G. Un an mai tîrziu, R.F.G.- 
ul cerea toate garoafele de Pla

La întreprinderea Jetalotehnica“-Tg. Mureș

Situații care își așteaptă 
o grabnică soluționare

In aceste zile premergătoare 
sfîrșitului de an, atenția colec
tivului de la întreprinderea „Me- 
talotehnica" din-Tg. Mureș este 
îndreptată, în paralel cu înche
ierea în bune condiții a planului 
pe anul în curs, asupra pregăti
rii și definitivării fiecărui deta
liu al producției viitoare, astfel 
încît realizarea ritmică, la para
metrii maximi a sarcinilor pre
văzute, să. fie asigurată incepînd 
din prima decadă, din prima 
lună.

— Cu ce bilanț încheie anul 
unitatea dv., în ce stadiu se află 
pregătirea producției anului vii
tor ?, l-am întrebat pe inginerul 
Octavian Suciu, șeful serviciului 
plan.

— încă din vară, mai precis la 
data de 28 iunie, ne-am îndepli
nit prevederile pe primii, 4 ani 
ai cincinalului, obținînd un avans 
de peste 160 milioane lei, iar la 
12 decembrie am realizat integral 
planul și angajamentele pe 1974. 
S-au creat, astfel, condițiile ob
ținerii pînă la finele acestui an a 
unei producții suplimentare în 
valoare de peste 18 milioane lei. 
Atenția noastră este concentrată 
în prezent asupra pregătirii pro
ducției viitoare, capitol la care, 
cel puțin pînă acum, nu ne pu
tem declara pe deplin mulțumiți.

— Vreți să explicați afirmația?
— Anul viitor, conform pre

vederilor, volumul producției ur
mează să crească comparativ cu 
1974 cu 8 la sută, ori, pînă la 
această dată, destul de înainta
tă, s-au încheiat și s-au semnat 
contracte pentru numai 50 la su
tă din producție. Se mențin încă 
o serie de situații care, în ciuda 
eforturilor depuse de noi, nu 
și-au găsit încă rezolvarea. Așa, 
de pildă, știm că urmează să

via. Marile florării londoneze, de 
asemenea, zeci de mii de garoa
fe, albe, roșii, roz, de Plavia.

— Cînd au văzut, celor de la 
Codlea nu le-a venit să creadă. 
„Auzi dom’le, două milioane de 
lei beneficii pe două hectare de 
seră ?“ Două milioane anual. 
La iarnă punem și crizanteme. 
Iar la primăvară, un cîmp cu 
trandafiri.

De zece ani I.A.S. Urlați se 
află într-o amplă acțiune de 
mecanizare și automatizare a 
proceselor de producție. Din cei 
400 de muncitori, ingineri și teh
nicieni, o treime sînt inovatori și 
raționalizatori. In atelierul me
canic al I.A.S.-ului au fost 
concepute și create peste 100 de 
dispozitive și utilaje unicat ne
cesare modernizării producției. 
Valoarea lucrărilor efectuate prin 
mica mecanizare se ridică la 
peste 60 milioane lei.

Țiței, vin și garoafe... La fer
mele din Ceptura, aracii de vie 
stau față în față cu siluetele me
talice ale sondelor. La Plavia, 
autofrigoriferele au ridicat o nouă 
recoltă de flori roșii, albe, roz.

PAVEL PERFIL 

fabricăm utilajele pentru între
prinderile de tricotaje din Buzău 
și Focșani, unități care vor intra 
în funcțiune în 1976. Deocam
dată, întrucît unitățile la care 
ne-am referit nu au organizate 
încă serviciile de investiții, con
tractele trebuie să le încheie în
treprinderea „Tînăra gardă" pen
tru Buzău și „Trieodava" pentru 
Focșani. Contractele pentru Bu
zău ne-au venit, însă, nesemnate 
de „Tînăța gardă", deoarece con
ducerea acesteia nu cunoaște ni
mic în legătură cu investiția 
prevăzută, iar „Trieodava" ne-a 
comunicat că deocamdată nu au 
prevăzute fonduri pentru uti
laje.

— Ce ne puteți spune în le
gătură cu stadiul aprovizionării 
tehnieo-materiale ?

— Pînă acum am încheiat con
tracte pentru 30 la sută din ma
teriile prime și materialele nece
sare. Experiența anului trecut 
ne-a demonstrat că Baza jude
țeană de aprovizionare tehnico- 
materială rezolvă problema ma
terialelor comune, în cantități 
mari. Deficitară rămîne însă a- 
provizionarea în cantități mici cu 
unele materiale specifice unității 
noastre. De aceea, unele dintre 
ele le producem noi. Am înființat 
un atelier de presat mase plas
tice care se pretează la producții 
de serie mică și acoperă o bună 
parte din necesarul nostru.

MIRCEA BORDA

ÎNSEMNĂRI
La Curtici, oraș pe prispa 

de apus a țării — zilele anu
lui se scurg harnice, cuprinse 
în efortul unanim al întregii 
țări. însuși orașul, pină mai 
ieri o comună obișnuită, creș
te pe verticală ca o floare 
multicoloră. Curticiul este un 
oraș agrar, cu pămint roditor, 
cu oameni harnici și inimoși. 
Am poposit aci coborind din 
„Wiener-Waltzer", intr-o 
sîmbătă dimineața plină de 
soare.

La margine 
de tară

de Rusalin Mureșami
Peste cîteva minute, eram 

in biroul bunului meu prie
ten și tiz Alexandru Mureșan 
de Ia Complexul legumicol 
din Curtici. Dar bunul meu 
amic nu prea are vreme de 
oaspeți și îmi explică scurt 
că mai bine veneam luni ori 
marți numai sîmbăta nu.

— Păi simbăta știu că ai 
zi scurtă, cum se spune...

— Așa se spune — replică 
altcineva din birou, dar zilele 
frumoase sînt numărate așa 
că iasă zilele scurte. Le-om 
face noi altădată. Cel ce-mi 
vorbește e inginerul Doru 
Cocoș, directorul complexu
lui. care, după cile ob
serv, nu-și vede capul de 
treburi. Dă telefoane, dă in-

(Continuare în pag. o V-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de Lege pentru adoptarea 

planului național unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe anul 1975, 
prezentata de tovarășul MIHAI MARINESCU, viceprim-mini stru, 

președintele Comitetului de Stat al Planificării

Expunerea la proiectul de Lege pentru adoptarea 
bugetului de stat pe anul 1975, 

prezentată de tovarășul FLORE A DUMITRESCU, ministrul finanțelor

Proiectul de plan, supus spre 
dezbatere și aprobare Mani 
Adunări Naționale — a spus 
vorbitorul — a fost elaborat in 
climatul de efervescență crea
toare ce a precedat lucrările 
Congresului al XI-lea al parti
dului, astfel că, prin eforturi le 
clasei noastre muncitoare, ale 
Întregului popor, s-au obținut 
rezultate remarcabile în îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen.

Doresc să subliniez că întrea
ga activitate de elaborare a 
planului s-a desfășurat sub în
drumarea nemijlocită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Tot ce 
s-a realizat și se proiectează în 
domeniul creșterii economico- 
sociale poartă adine imprimate 
caracteristicile stilului său de 
muncă — realismul și cutezanța 
în gîndire, dinamismul și capa
citatea de a mobiliza energiile 
întregii națiuni, de a orienta 
în direcția făuririi societății so
cialiste mult?’-' --ral dezvoltate. 
Indicațiile și sot’țiile date de_ 
secretarul geo«~. al partidului 
au fost deto—in ante pentru 
proiectarea și in 1975 a unor 
ritmuri și pronorții care asigură 
progresul rapid al economiei 
naționale, creșterea continuă a 
nivelului de trai.

Prevederile planului pentru 
1975 sînt bazate pe rezultatele 
bune ale anului în cursț al» în
tregii perioade 1971—1974. In a- 
cești ani. în industrie s-a reali
zat neste prevederile planului 
cincinal o producție de peste 51 
miliarde lei. Creșterea nroduc- 
ției industriale și agricole, dez
voltarea celorlalte ramuri, ac
celerarea procesului de moder
nizare a structurilor economice 
Si ridicarea eficientei au deter
minat sporirea venitului na m- 
nal într-un ritm mediu anual de 
1-| 5 sută. Pe această bază, a 
fost realizat un amniu irooram 
de investiții, s-nu Îndeplinit 
snrcinilo nrivind. creșterea bu- 

ponulațici.
Planul pe anul 1975. astfel 

cum vă este prezentat infăntm- 
rea obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferi • 
Națională a partidului din iulie 
197° creează premisele necesare 
trecerii la realizarea directive
lor Congresului al XI-lea eu pri
vire la dezvoltarea economico- 
socială a țârii în viitorul cinci
nal.

Elementul caracteristic al pia
nului pe 1975 ii constituie con
tinuarea în ritm susținut a pro-, 
cesului de industrializare, ca o 
constantă fundamentală apoli
ticii partidului nostru. Nivelul 
promis al producției industriale, 
de 582—591 mid. lei este cu 15 
la sută mai mare decit realiză
rile din acest an.

Proiectul de plan reflectă în 
mod clar, indicațiile conducerii 
de partid privind folosirea m 
condițiuni mai bune a resyrse" 
lor de care dispune țara noastră, 
prevăzîndu-se accelerarea lucră
rilor geologice și intensificarea 
extracției de substanțe minerale 
utile. Producția de energie electrică, de 56,5 mid kWh. asigură 
necesarul consumatorilor. în 
condițiile unui regim strict de 
economii în toate sectoarele de 
activitate. Se impune ca redu
cerea consumurilor energetice 
să-si găsească un loc mult mai 
mare in preocupările Comitetu- 
M de Stat al Planificării ale 
ministerelor, centralelor și ,într*'  
prinderilor, dat fiind că în a- 
cest domeniu există încă . !lP' 
portante rezerve neval"I''f‘S,1_ 
în anul viitor se va ajt ngel 
o producție de peste 10 mii. 
tone otel, prevăzindu-se în con
tinuare creșterea ponderii oțe 
lurilor aliate, a oțelurilor car
bon de calitate și slab aliate, 
precum și a sortimentelor va
loroase de laminate cu un grad 
ridicat de prelucrare. Industria 
constructoare de mașini, care 
ocupă un loc central în strate
gia noastră economică, urmează 
să realizeze o producție cu 19,4 
la sută mai mare decit in acest 
an. Planul orientează eforturile 
în direcția modernizării fabrica
ției, asigurînd sporuri Însemnate 
la produsele electronice, mașini- 
unelte de prelucrare a metale
lor, cu deosebire a celor de per
formanță, la mașini și utilaje 
tehnologice, nave maritime și 
altele. Industria chimică va cu
noaște in cor/tinuare un ritm 
înalt de creștere, intensificin- 
du-se dezvoltarea petrochimiei, 
a sectoarelor care asigură va
lorificarea superioară a materi
ilor prime, în special a produc
ției de mase plastice, fire și 
fibre sintetice, de produse au
xiliare și de mic tonaj. Planul 
are în vedere ca circa 45 la 
sută din creșterea producției in
dustriei chimice să se realizeze 
In noile capacități și, ca urmare, 
este necesar ca Ministerul In
dustriei Chimice să ia măsuri 
hotărite pentru accelerarea pu
nerii in funcțiune a acestora și 
scurtarea termenelor de atin
gere a parametrilor proiectați. 
Creșterea preconizată pentru 
Industria ușoară, de 13,7 la sută, 
este proiectată in condițiile dez- 
yjjtfății mal rapide a producției 

și lărgirii gamei sortimentelor 
fabricate din materii prime rea-- 
lizate în țară, producerii unor 
cantități mult sporite de țesă
turi cu un grad înalt de fini
sare, de confecții și produse cu 
parametri funcționali superiori, 
în industria alimentară, se pre
vede o creștere a producției cu 
12,8 la sută, odată cu accentua
rea gradului de valorificare a 
materiilor prime și realizarea 
unei mai largi diversificări a 
produselor. Creșteri însemnate 
sint stabilite la carne și prepa
rate de carne, pește, lapte și 
produse lactate, conserve de le
gume și fructe.

în anul 1975, din sporul pro
ducției industriale, circa 60 la 
sută urmează să se realizeze pe 
capacitățile existente. De aceea, 
se impune ca toate ministerele, 
centralele și întreprinderile să 
acționeze cu hotărîre . pentru 
folosirea cît mai bună a capaci
tăților. realizarea siguranței in 
exploatarea mașinilor și insta
lațiilor, efectuarea la timp și 
de calitate a reviziilor și repa
rațiilor. în acest sens și Comi
tetul 'de Stat al Planificării va 
lua măsuri pentru valorificarea 
operativă a rezervelor identifi
cate în unitățile productive. Pe 
toate treptele organizatorice tre
buie să se accentueze preocu
parea pentru ridicarea nivelu
lui tehnic, a calității și fiabili
tății produselor, să se asigure 
îndeplinirea integrală a progra
melor ce se întocmesc în acest 
scop la indicația conducerii 
partidului. Este necesar să fie 
luate toate măsurile pentru ca 
producția să șe realizeze riguros 
în structura sortimentală prevă
zută in planul pe 1975.

Proiectul, de . plan asigură 
dezvoltarea intensivă a agricul
turii — ramură de bază a eco
nomiei noastre — prevăzindu-se 
lărgirea și modernizarea in con
tinuare a bazei sale tehnico ma
teriale și, implicit. însemnate 
sporuri de producție. Realizarea 
prevederilor din sectorul vegetal 
impune ca Ministerul Agricultu
rii și organele locale să acțio
neze cu mai multă hotărire 
pentru folosirea cu maximum de 
eficiență a fondului funciar și 
insămințarea întregii suprafețe 
de teren arabil. Pe baza indi
cațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în planul pe anul vi
itor s-au prevăzut sarcini dis
tincte cu privire la utilizarea 
suprafeței irigate și producția 
la hectar ce trebuie obținută pe 
aceste terenuri. în domeniul 
zootehniei, vor trebui luate mă
suri ferme pentru îmbunătăți
rea selecției și îngrijirii anima
lelor. pentru reducerea morta
lității la „toate speciile. O aten
ție deosebită este necesar să se 
acorde dezvoltării bazei de fu
raje, prin creșterea producțiilor 
medii la hectar, extinderea su
prafețelor de nutrețuri valoroa
se și a celor în culturi duble. 
Organele locale trebuie să ac
ționeze cu mai multă hotărîre 
pentru îmbunătățirea pășunilor 
și fînețelor naturale, prin plan 
fiind asigurate mijloacele nece
sare fertilizării și creșterii pro
ductivității acestora. în toate 
unitățile va trebui să se asigure 
folosirea din plin și cu eficiență 
sporită a mijloacelor • de meca
nizare, gospodărirea și reparti
zarea judicioasă a îngrășămin
telor pe zone și culturi, utiliza
rea cu precădere a acestora pe 
terenurile irigate și la culturile 
care dau cele mai bune randa
mente. Ministerul Agriculturii 
trebuie să ia toate măsurile 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan în strictă concordanță cu 
condițiile create în această ra
mură.

Corelat cu cerințele dezvoltării 
economiei, volumul total al 
transporturilor va spori cu 8,7 
la sută. în repartizarea volu
mului de activitate pe diferite 
mijloace de transport s-a ținut 
seama de necesitatea reducerii 
consumurilor de combustibili, 
în acest sector va trebui să se 
acționeze cu exigență pentru 
raionarea și optimizarea trans
porturilor, îmbunătățirea indici
lor de utilizare a mijloacelor de 
transport, creșterea gradului de 
mecanizare și automatizare, pre
cum și pentru extinderea trans
porturilor efectuate eu tehnolo
gii moderne.

Pe baza indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, referi
toare la asigurarea unei cit mai 
depline convergențe a conținu
tului cercetării științifice cu o- 
biectivele majore ale dezvoltă
rii economice și sociale, activi
tatea din acest domeniu este o- 
rientată cu precădere spre : e- 
vidențierea și punerea in valoa
re a noi resurse naturale ; ela
borarea de tehnologii apte să 
valorifice cu eficiență - sporită 

■ materiile prime ; crearea de noj 
mașini și utilaje, materiale și 
înlocuitori ; obținerea unor noi 
soiuri de plante și rase de ani-- 
male. în proiectul de plan a 
crescut simțitor volumul sar
cinilor referitoare la introduce
rea și extinderea tehnologiilor 
avansate. Astfel, se prevede in
troducerea a 139 tehnologii 

noi — marea majoritate bazate 
pe concepție proprie — și extin
derea a 73 tehnologii avansate, 
realizate integral de cercetarea 
românească. Pentru 1975 au fost 
stabilite sarcini importante de 
asimilare dc noi mașini, utilaje, 
materiale și bunuri de consum. 
Ca urmare, în anul viitor 42,4 
la sută din valoarea producției 
industriale se va realiza pe sea
ma produselor noi și reproiecta- 
te.

Reflectînd opțiunea funda
mentală a partidului nostru în 
repartizarea venitului național, 
proiectul de plan menține o cotă 
ridicată a fondului de dezvol
tare — de circa o treime — care 
asigură atît dezvoltarea rapidă 
a forțelor de producție pe baza 
unui amplu program de investi
ții. cît și resurse sporite pentru 
ridicarea nivelului de trai. Vo
lumul investițiilor propus pen
tru anul 1975 însumează 151,3 
miliarde lei. fiind cu 22 la sută 
mai mare decit se prelimină a 
se realiza în acest an. Din fon
dul total de investiții, 53,4 la 
sută s-a alocat industriei, 11.8 
la sută agriculturii, 10,6 Ia sută 
transporturilor și telecomunica
țiilor. în anul 1975 se vor pune 
in funcțiune fonduri fixe de pes
te 131 miliarde lei, urmind să 
fie date în exploatare circa 530 
capacități industriale și agro
zootehnice mai importante. în
deplinirea în bune condiții a 
programului de investiții impu
ne ca toate ministerele și cen
tralele să urgenteze elaborarea 
documentațiilor tehnice pentru 
noile obiective, să accelereze 
încheierea contractelor pentru 
întregul volum de utilaje teh
nologice necesar punerii în 
funcțiune a capacităților de pro
ducție. La rindul lor. întreprin
derile constructoare de mașini 
sint datoare să asigure fabrica
rea și livrarea acestor utilaje 
la termenele strict corelate eu 
graficele de montaj. Ministerul 
Construcțiilor Industriale, toate 
organizațiile de construcții vor 
trebui să acorde o atenție deo
sebită ridicării gradului de in
dustrializare a lucrărilor, utili
zării într-o proporție sporită a 
prefabricatelor, folosirii cu ran
dament superior a utilajelor de 
construcții, îmbunătățirii orga
nizării activității pe șantiere. 
Totodată, este necesar ca bene
ficiarii de investiții să participe 
într-o proporție mai mare cu 
muncitori calificați și chiar în
treprinderi specializate la reali
zarea lucrărilor de montaj. în a- 
nul viitor. Comitetul de Stat, al 
Planificării își propune să spri
jine mai intens activitatea de 
investiții. începind de la pro
iectare și pină la punerile în 
funcțiune și împreună cu mi
nisterele să acționeze operativ 
pentru rezolvarea problemelor 
care se ridică pe șantiere.

Programul de investiții, pre
vederile proiectului de plan in 
ansamblul său asigură îmbună
tățirea în continuare a reparti
zării forțelor de producție pe 
teritoriul țării, prin dezvoltarea 
în ritmuri accelerate a județelor 
cu un potențial economic mai 
scăzut. Este de remarcat faptul 
că 21 de județe vor atinge in 
1975 o producție industrială de 
peste 10 miliarde lei, față de 
9 județe în 1970 și numai 4 în 
anul 1965.

Creșterea economică prevăzu
tă face posibilă și, în același 
timp, necesară sporirea schim
burilor comerciale externe, pre
cum și extinderea acțiunilor de 
cooperare cu țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
celelalte state ale lumii, în con
formitate cu principiile politi
cii- externe a partidului și sta
tului nostru. Volumul comerțu
lui exterior va spori în 1975 cu 
21,8 la sută. S-a prevăzut in 
continuare îmbunătățirea struc
turii și eficienței comerțului 
nostru exterior. Realizarea sar
cinilor deosebit de importante 
din domeniul exportului, recla
mă ca toate ministerele furni
zoare, împreună cu Ministerul 
Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, 
să acționeze cu hotărîre pentru 
contractarea integrală a fon
dului de mărfuri, să urmărească 
permanent adaptarea operativă 
a producției la. cerințele piețe
lor externe, plasarea cît mai e- 
ficientă a produselor. Comitetul 
de Stat al Planificării va acof- 
da o deosebită atenție întocmi
rii programelor de îmbunătă
țire a structurii sortimentale a 
producției destinate exportului, 
asigurind sporirea ponderii 
mărfurilor care valorifică su
perior resursele și încorporează 
îh mai mare măsură concepția 
tehnică românească. întreprin
derile, centralele și ministerele 
vor -trebui să ia măsuri pentru 
ridicarea continuă a nivelului 
tehnic și calitativ al mărfurilor, 
pentru livrarea produselor la 
termenele și în condițiile de 
calitate prevăzute în contracte. 
Asigurarea importurilor de ma
terii prime și materiale, insta
lații și utilaje face necesară in
tensificarea măsurilor pentru în
cheierea de contracte cu furni

zorii externi, cu respectarea ri
guroasă a fondurilor valutare 
alocate fiecărui minister, cen
trală și întreprindere.

Planul pe anul viitor acordă 
o atenție deosebită factorilor ca
litativi. Se prevede ca în 1975 
productivitatea muncii să spo
rească în industria republicană 
cu 10,3 la sută, iar în activita
tea de construcții-montaj cu 
8,9 Ia sută. Ministerele, centra
lele și întreprinderile vor tre
bui să ia măsuri ferme pentru 
folosirea judicioasă a tuturor 
mijloacelor alocate, să-și îmbu
nătățească tehnologiile de fa
bricație, să introducă și să ex
tindă metodele și formele îna
intate de conducere și organi
zare. pentru utilizarea rațională 
a forței de muncă și îndeplini
rea integrală a programelor de 
pregătire a cadrelor.

De asemenea, se prevede re
ducerea in continuare în toate 
ramurile a costurilor de pro
ducție și. în cadrul acestora, a 
cheltuielilor materiale, urmînd 
să se obțină astfel un "volum de 
economii de 10.2 miliarde lei. 
In acest scop, va trebui să se 
respecte cu strictețe programe
le speciale întocmite în fiecare 
unitate pentru reducerea con
sumurilor specifice de materii 
prime, materiale, combustibili și 
energie, introducerea unui re
gim sever de economii în ce 
privește cheltuielile adminis
trați v-gospodărești, eliminarea 
oricărei forme de risipă.

Dezvoltarea în ritmuri înalte 
a tuturor ramurilor economiei 
6*  sporirea eficienței întregii ac
tivități determină o creștere a 
venitului național utilizat cu 
circa 14 la sută. Pe această bază 
se asigură depășirea prevederi
lor planului cincinal în dome
niul creșterii nivelului de trai. 
Prin generalizarea acțiunii dc 
majorare a retribuției începută 
in lima august a acestui an va 
fi posibil ca retribuția medie să 
ajungă in ultima parte a anu- 
Iui viitor la 1975 lei, asigurîn- 
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reale cu 23 la sută, față de 20 
la sută cit s-a prevăzut inițial. 
In concordanță cu creșterea 
producției agricole, veniturile 
reale ale țărănimii pe o per
soană activă vor spori în anul 
viitor la aproape 1 000 lei lu
nar.

Corelat cu veniturile popula
ției, volumul vînzărilor de măr
furi prin comerț se va majora 
cu 8.5 Ia sută, iar prestările de 
servicii cu 11.5 la sută. Este 
necesar ca ministerele furnizoa
re să ia măsuri pentru livrarea 
mărfurilor la fondul pieței, rit
mic și de calitate. în structura 
sortimentală înscrisă în plan 
iar Ministerul Comerțului In
terior, Centrocoop-ul și organe
le locale să asigure continuitate 
în aprovizionarea magazinelor, 
o bună gospodărire și reparti
zare pe teritoriu a fondului de 
mărfuri.

In anul 1975 se vor construi 
de către stat 133 300 apartamen
te, din care peste 36 la sută din 
fondurile populației cu șpriji- 
nul. statului în credite și exe
cuție ; totodată, se vor construi 
aproape 111 000 locuri în cămine 
de nefamiliști. Va fi extinsă 
baza materială a îqvățămîntului 
și ocrotirii sănătății, realizîn- 
au-se. Iar la unele sectoare 
oepa^ndu-se — sarcinile pentru 
1975 din planul cincinal.

Prevederile planului In dome
niul ridicării nivelului de trai, 
material și spiritual se vor re
găsi în viața fiecărei familii, a 
fiecărui cetățean al patriei 
noastre.

Proiectul planului pe 1975 de
monstrează încă o dată că po
litica partidului și statului nos
tru este ferm orientată spre 
dezvoltarea accelerată și moder
nizarea continuă a economiei și 
ridicarea, pe această bază, a 
bunăstării întregului popor.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In raportul 
de excepțională valoare teore
tică și practică prezentat la 
Congresul al XI-lea, avem con
diții pentru „a ridica la un ni
vel superior Întreaga activitate 
în domeniul producției de bu
nuri materiale, pentru a obține 
succese tot mai mari în dezvol
tarea economico-socială a pa
triei, în ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului",

îmi .exprim convingerea că, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, prin munca 
creatoare, entuziastă a clasei 
muncitoare, țărănimii și inte
lectualității, a întregii noastre 
națiuni, planul pe anul viitor va 
fi integral îndeplinit, realizîn- 
du-se în bune condiții și înain
te de termen prevederile ac
tualului cincinal. Se va crea 
astfel o temelie trainică pentru 
trecerea la transpunerea în viață 
a marilor obiective înscrise în 
documentele programatice a- 
doptate de Congresul al XI-lea 
al partidului, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea țării 
noastre spre comunism.

Pentru întlia oară în practica 
noastră financiară — a spus vor
bitorul — proiectul bugetului a 
fost elaborat încă din prima par
te a anului, concomitent cu lu
crările privind proiectul planu
lui național unic de dezvoltare 
economică și socială, și a fost 
aprobat de Plenara comună a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Româ
niei din iulie 1974, ceea ce a 
permis ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor să acționeze 
din timp pentru pregătirea con
dițiilor necesare realizării obiec
tivelor planificate pe anul 1975. 
Potrivit sarcinilor trasate de ple
nară și hotărîrii Marii Adunări 
Naționale și pe baza acțiunilor 
organizate de Consiliul de Mi
niștri cu privire la utilizarea ju
dicioasă, cu economicitate, a 
fondurilor materiale și bănești 
ale societății, s-au efectuat ana
lize aprofundate la întreprinderi, 
centrale și ministere, s-au sta
bilit măsuri concrete care au 
permis mobilizarea de noi re
surse de venituri și efectuarea 
de reduceri la unele categorii de 
cheltuieli, ceea ce a condus Ia 
îmbunătățirea prevederilor din 
proiectul de buget.

Doresc să subliniez că întrea
ga activitate de elaborare și îm
bunătățire a proiectului de bu
get s-a desfășurat sub conduce
rea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, care a 
îndrumat permanent întreaga 
noastră muncă, a dat indicații 
cu privire la prioritățile și op
țiunile economice și financiare, 
a stabilit măsuri ferme pentru 
identificarea și mobilizarea re
zervelor existente, utilizarea cu 
randament înalt a tuturor re
surselor materiale, financiare și 
valutare, creșterea continuă a 
eficienței în toate sectoarele de 
activitate.

Volumul și structura proiectu
lui de buget prezentat Marii 
Adunări Naționale reflectă — in 
condițiile stabilității de ansam
blu a prețurilor — potențialul 
material și financiar de care dis
pune societatea noastră, direc
țiile și dinamismul dezvoltării 
economiei naționale. înscriin- 
du-se în orientările fundamen
tale de politică financiară pre
văzute în documentele de im
portanță istorică ale celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Proiectul buge
tului se bazează pe accentuarea 
laturilor calitative ale activită
ții economice, pe realizarea unei 
eficiențe ridicate și sporirea pe 
această cale a venitului net al 
statului. Totodată, proiectul bu
getului de stat pe anul 1975 re
flectă măsurile stabilite de con
ducerea de partid și de stat pen
tru asigurarea pe multiple pla
nuri a unui regim sever de eco
nomii, evitarea oricărei risipe, 
întărirea răspunderii tuturor ce
lor care administrează patrimo
niul statului, asigurarea unei or
dini și discipline desăvirșite in 
gospodărirea bunurilor și bani
lor care aparțin poporului.

Prevederile proiectului buge
tului pe 1975 se fundamentează 
și pe rezultatele obținute în în
deplinirea planului șl executa
rea bugetului de stat pe anul 
1974, care, potrivit preliminări
lor, se va încheia la venituri cu 
suma de 209,2 miliarde lei, iar 
la cheltuieli cu suma de 205,9 
miliarde lei, rezultînd un exce
dent de 3,3 miliarde lei. întoc
mit în aceste condiții, proiectul 
bugetului de stat pe anul 1975, 
pe care vă rugăm să-l Învestiți 
cu putere de lege, cuprinde, atit 
la venituri, cît și la cheltuieli, 
suma de 242,8 miliarde lei, pre- 
zentîndu-se astfel echilibrat. La 
partea de cheltuieli este inclu
să o rezervă bugetară de 2,7 mi
liarde lei, din care 311 milioane 
lei la dispoziția comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare.

Atît cifrele execuției prelimi
nate a bugetului de stat pe anul 
1974, cit și cele ale proiectului pe

Comisia economico-financiară, 
precum și celelalte comisii per
manente ale Marii Adunări Na
ționale au dezbătut proiectul 
planului național unic de dez
voltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România, 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 1975, ca și proiectele de 
legi pentru adoptarea aceitora.

Analizind prevederile proiec
tului Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
țării pentru ultimul an din ac
tualul cincinal, •comisiile perma
nente constată că acesta cores
punde prevederilor hotărîrii 
Plenarei comtme a C.C. al P.C.R. 
si a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
a României din 27—29 iulie 1974, 
privind asigurarea condițiilor 
necesare îndeplinirii cincinalului 
1971—1975 înainte de termen.

Prevederile cuprinse in proi- 
iectul Planului național unic 
pentru anul 1975, cu care comi
siile sînt întrutotul de acord, au 
în vedere dezvoltarea în conti
nuare în ritm rapid și în mod 
echilibrat a industriei, agricul
turii și a celorlalte ramuri și 

1975 sînt influențate de măsu
rile aplicate in anul 1974 privind 
reașezarea prețurilor de produc
ție și de livrare și introducerea 
tarifului vamal. Totodată, în 
proiectul bugetului pe anul 1975 
se oglindesc și măsurile stabili
te de conducerea partidului cu 
privire la majorarea retribuției 
oamenilor muncii din toate ra
murile economiei naționale. Pro
iectul bugetului de stat asigură 
astfel mijloacele financiare ne
cesare realizării .sarcinilor deo
sebit de importante prevăzute în 
planul național unic de dezvol
tare economică și socială pe 
anul 1975.

In condițiile economiei noas
tre socialiste, majoritatea covir- 
șitoare a veniturilor bugetare 
provin, cum este și firesc, de la 
unitățile economice socialiste. 
Astfel, vărsămintele din benefi
cii, impozitul pe circulația măr
furilor, impozitul de regulariza
re și alte vărsăminte obligatorii 
ale unităților economice de stat 
însumează 127,6 miliarde lei, fi
ind cu 12.4 la sută mai mari față 
de cele preliminate a se realiza 
pe anul în curs. Impozitele și 
taxele de la populație, în sumă 
de 21.9 miliarde lei, reprezintă 
numai 9 la sută din totalul ve
niturilor bugetului de stat.

In anul 1975 beneficiile pe an
samblul economiei de stat ur
mează să crească cu 11,2 miliar
de lei, respectiv cu 15,2 la sută, 
pe seama atit a dezvoltării pro
ducției, cît și a reducerii costu
rilor. Pentru realizarea integra
lă și la timp a beneficiilor și ce
lorlalte acumulări bănești, între
prinderile și centralele, cu spri
jinul ministerelor respective, al 
organelor financiar-bancare, de 
planificare, aprovizionare și de 
prețuri, trebuie să acționeze ferm 
pentru reducerea continuă a 
cheltuielilor la 1 000 lei produc
ție marfă, pentru îmbunătățirea 
normelor de consum de combus
tibili, energie, metal, lemn, bum
bac, piei, alte materiale, piese 
de schimb și pentru creșterea 
productivității muncii, astfel In
cit să se asigure scăderea siste
matică a costurilor în fiecare 
secție și atelier de producție, pe 
fiecare produs.

Ținind seama că la o serie de 
întreprinderi din industria con
strucțiilor de mașini, industria 
ușoară, industria chimică, din 
ramura construcțiilor, din agri
cultură, volumul cheltuielilor ne
productive — penalizări, amenzi, 
locații, dobînzi majorate etc. — 
se menține ridicat, încărcind 
prețul de cost, se impune ca la 
toate nivelurile să se accentue
ze preocupările pentru evitarea 
cu desăvirșire a unor asemenea 
cheltuieli.

Cheltuielile administrativ-gos- 
podărești trebuie să se efectue
ze în fiecare unitate economică 
cu respectarea întocmai a pla
nurilor elaborate în acest scop, 
sub un control riguros din par
tea conducerilor unităților res
pective și a organelor financiar- 
bancare, urmărindu-se limitarea 
acestor cheltuieli la strictul ne
cesar.

In domeniul activității de co
merț exterior, obiectivul central 
îl constituie — așa cum a sub
liniat în repetate rînduri secre
tarul general al partidului — ri
dicarea continuă a eficienței 
schimburilor economice interna
ționale. In condițiile participă
rii tot mai largi a României la 
diviziunea internațională a mun
cii sîntem confruntați pe plan 
internațional în măsură din ce 
în ce mai mare cu fenomene cum 
sînt mutațiunile accentuate în 
domeniul prețurilor, perturbări
le monetare și altele, pe care 
trebuie să le urmărim perma
nent și să luăm la timp măsu
rile necesare. Fiecare minister, 
centrală, întreprindere va tre
bui să cunoască permanent evo
luția prețurilor pe piața exter
nă, să știe care este structura 
cererii și nivelul calitativ al pro
duselor solicitate pe această pia
ță, să-și adapteze producția în 
funcție de aceste cerințe, să se 
preocupe de realizarea unor pro
duse realmente competitive, 

Raportul comisiilor permanente,
prezentat de deputatul AUREL VIJOLI

sectoare de activitate, judicioa
sa repartizare a forțelor de pro
ducție în teritoriu și mobiliza
rea tuturor resurselor necesare 
în vederea realizării acestor o- 
bieetive.

De aceea, comisiile permanen
te țin să sublinieze însemnăta
tea deosebită pe care o are în
deplinirea neabătută a sarcini
lor prevăzute pentru anul viitor, 
ultimul an al cincinalului, țara 
noastră dispunind de condițiile 
pentru a obține succese tot mai 
mari în dezvoltarea economico- 
socială, în ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului, așa după cum a 
arătat recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, in 
raportul prezentat la Congresul ■ 
al XI-lea.

Comisiile permanente au ana
lizat și prevederile proiectului 
bugetului de stat pentru anul 
1975, din care rezultă că acesta 
conține mijloacele financiare 
necesare acoperirii tuturor ac
țiunilor înscrise in proiectul 
Planului național unic, reflec
tata într-un regim strict de eco

?tÂ din.punct de vedere al calității, cît și al costurilor, astfel 
incit prin sumele încasate să se 
asigure nu numai acoperirea 
cheltuielilor calculate la nivelul 
prețurilor externe, dar și un anu
mit beneficiu în valută.

Din volumul cheltuielilor pre
văzute în proiectul bugetului de 
stat pe anul 1975. partea princi
pală, anume 155.9 miliarde lei 
reprezentînd 64.2 la sută din to
tal, este destinată finanțării eco
nomiei naționale, in primul rind 
pentru investiții. Sumele prevă
zute in proiectul de buget în 
acest scop, care se ridică la 78,5 
miliarde lei, împreună cu resur
sele proprii ale întreprinderilor 
— provenite din amortizare, be- 
tL™»11-’! alte,'? — asigură finan
țarea integrală a amplului pro
gram de investiții stabilit pen
tru anul 1975.

In procesul de planificare, pro- 
hî ’a ?! aY.izare a noilor investiții o atenție mult sporită va 

trebui să acordăm fundamentă
rii eficienței economice a aces- 
°E?Lf010sirii într-un spirit de 

înaltă responsabilitate a fiecă- 
îrnlăt.TUS d-n f0nduI de investiții, 

ăru .or,căror cheltuieli' 
care nu au justificare economi
că, nu prezintă eficiență. în 
central *î xecutlei’ întreprinderile,

6 Si ministerele trebuie, 
fu concursul organelor financiar- 
valn a!"e’ Să a? cure încadrarea în 
valorile aprobate și să se .pre
ocupe intens de asigurarea rea- 
re?urielore8rale la termen a 
nentr?, ? ?roprn Planificate pentru finanțarea investițiilor. 
cJ,"aSVede.rea dezvoltării și con- 
soîidărn în continuare a unită
ților cooperatiste din agricultu- 
dite neV?F aCOrda «cestora cre- 
veailHi a men lung Pentru investiții depeste 2.8 miliarde lei 
de lnnara lna princiPaI executării de lucrări de îmbunătățiri funciare și dezvoltării și modern"- 
»r««a 3eCt°rUlui de creștere și in- 
grășare a animalelor. în afară 
de asmt!^" ajUt0^1 «nanciar dat 
lor 9us’lr,Prea acțiuni
lor agiozoovetennare-, împreună cu sumele acordate ’ stațSor 
pentru mecanizarea agriculturii 
sî exn)eoPotinderil?r de executare 
ș‘ exploatare a lucrărilor de im- 
v“natatlri funciare. care deser
vesc in cea mai mare parte co- 
opețahvele agricole, se ridică in 
total la 3.8 miliarde lei, înTcreș-

peste 400 milioane lei fața de anul 1974.
bupa desfășurare a ac- 

tivitătu productive, s-au asigu
rat. de Ia buget și din resursele 
proprii ale unităților, mijloacele circulante suplimentare nee^a- 
vîtăCtVrrmare a dezvoltării acti
vităților economice, precum si 
pentru dotarea unităților noi Si 
m acest domeniu va trebui să 
hmnareT m8‘ form pentru întronarea unui spirit de bun gos- 
riîor ’r " menîinprea stocu- 

lMhia teI® Planificate. pen- 
“U lichidarea imobilizărilor in 
stocuri s.upranormă'five. Este semnificativ faptul că accelera" 
rrotaa)CU ° SirTră 21 a vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante 

tnw"’ de stat echivalea- 
durl Â97j 0 ebberare de fon
duri de peste 1 miliard lei.
_’Pî'carea consecventă a 
politicii partidului și statului 
ticăC niriV,in? fre’terea sistema- tică a nivelului de trai material 

spiritual al poporului deose
bit de măsurile stabilite pentru 
o^ter? veniturilor directe ale 
oamenilor muncii, în proiectul 
bugetului de stat pe anul 1975 
s-au prevăzut 51,7 miliarde lei 
Pentru finanțarea învățămîntu- 
lu , ocrotim sănătății, culturii si 
celorlalte acțiuni social-cultura- 

3>6,miliarde lei mai mult 
decit preliminările pe. anul 1974. 
Pentru ilustrarea eforturilor pe 
care le face statul, este suficient 
de arătat că în 1975 se vor plăti Scatii în sumă de 7.8 mîliSrde 
lei, pentru circa 4 milioane de 
de?h’înU19C74Ca m8i muIti

In sfera preocupărilor privind 
grija față de om se situează și 
alocațiile importante prevăzute 
în buget pentru construcția de 
locuințe proprietate de stat. In 

nomii, de gospodărire cu mai 
multă răspundere a bunurilor 
materiale și a resurselor finan
ciare.
i Cu ocazia dezbaterilor proiec
telor de legi, tovarășii deputați 
membri ai comisiilor perma
nente au adus unele îmbunătă
țiri, care au fost acceptate și 
introduse în forma care vă este 
pțezentată.

Ca urmare, comisiile perma
nente avizează favorabil proiec
tul. de lege privind Planul na
țional unic de dezvoltare eco- 
norhico-socială și proiectul de 
lege privind bugetul de stat pe 
anuj 1975 și propun Marii Adu
nării Naționale adoptarea lor.

Odată cu analiza și dezbate
rea proiectului Planului națio
nal unic de dezvoltare econo- 
mico*socială  pe anul 1975, co
misiile permanente au analizat 
și modul în care s-a încheiat 
execuția pe anul 1973 și se în
deplinește planul pe anul 1974, 
la care au participat conduceri
le ministerelor de resort, subli- 
niindu-se necesitatea mobiliză
rii intr-o fi mai marș măsură * 

afară de acestea, pentru realiza
rea construcțiilor noi de locuin
țe proprietate personală, în anul 
1975 s-a prevăzut sprijinirea 
populației cu credite însumînd 
circa 3,3 miliarde lei. în condi
țiile creșterii sistematice a ve
niturilor populației, tendința le
gitimă a fiecărui om al muncii 
de a-și procura bunuri de va
loare ridicată și folosință înde
lungată, de a-și construi o lo
cuință proprietate personală a 
impulsionat dezvoltarea acțiunii 
de economisire la C.E.C, soldul 
general al depunerilor erescind 
în 1974 față de anul precedent 
cu 4.5 miliarde lei.

Cheltuielile pentru organele 
administrației de stat însumea
ză 2,8 miliarde lei. în condiții 
comparabile, volumul acestor 
cheltuieli marchează o scădere 
față de anul precedent. Se im
pune accentuarea preocupărilor 
pentru aplicarea unui regim se
ver de economii, pentru reduce
rea în continuare a acestor chel
tuieli prin utilizarea corespun
zătoare a spațiilor administrati
ve, restrîngerea la minimum a 
cheltuielilor de întreținere și alte 
măsuri.

Pentru apărarea țării, în bu
get s-a înscris suma de 9,7 mi
liarde lei, reprezentînd 4 la sută 
din totalul cheltuielilor.

Volumul bugetelor locale pe 
anul 1975 însumează 36,2 miliar
de lei. Veniturile proprii ale a- 
cestor bugete reprezintă 27,1 mi
liarde lei și acoperă 74,9 Ia sută 
din totalul cheltuielilor planifi
cate. Pentru diferență se vor 
acorda mijloace de echilibrare 
din bugetul republican sub for
ma cotelor defalcate din impo
zitul pe retribuție, precum și pe 
calea subvențiilor. Din cheltu
ielile înscrise în bugetele loca
le, cea mai mare parte, respec
tiv 18 miliarde lei, reprezentînd 
aproape 50 la sută din total, este 
afectată finanțării acțiunilor so- 
cial-culturale. Pentru finanțarea 
economiei locale sint prevăzute 
16,6 miliarde lei sau 45,8 la sută 
din total.

în proiectul legii de adoptare 
a bugetului s-au prevăzut pentru 
anul 1975 o serie de măsuri ce 
se înscriu pe linia regimului ge
neral de economii: interzicerea 
folosirii prin planuri suplimen
tare a veniturilor obținute pesta 
prevederile înscrise în buget, 
precum și alte măsuri. Comite
tele executive ale consiliilor 
populare, cu sprijinul organelor 
financiar-bancare, au datoria să 
acționeze cu mai multă fermita
te pentru identificarea de noi 
rezerve de sporire a veniturilor 
proprii, gospodărirea cu simț de 
răspundere a valorilor materiale 
și bănești, aplicarea și în sfera 
lor de activitate a unui regim 
strict de economii, raționalizarea 
cheltuielilor și reducerea, pe a- 
ceastă cale, a subvențiilor de 
echilibrare primite din bugetul 
republican.

In conformitate cu prevederi
le Legii finanțelor, odată cu pro
iectul bugetului de stat pe anul 
1975, vă supun spre adoptare 
contul general de încheiere a 
exercițiului bugetar pe anul 
1973.

Realizarea sarcinilor cuprinse 
în planul și bugetul de stat pe 
anul 1975 necesită, în mod evi
dent, eforturi din partea între
prinderilor, centralelor, ministe
relor, comitetelor executive ale 
consiliilor populare, din partea 
tuturor oamenilor muncii. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. există toate condiții
le pentru realizarea acestor sar
cini. Avem un potențial mate
rial și uman care constituie ga
ranția certă că vom obține re
zultate superioare în toate ra
murile economice, că vom spori 
eficiența economică și volumul 
acumulărilor bănești, că vom a- 
sigura menținerea unei circula
ții bănești sănătoase și întărirea 
puterii de cumpărare a mone
dei noastre naționale, că vom 
păși cu succes la înfăptuirea mă
rețelor obiective trasate de Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, ce vor ridica 
țara noastră pe noi trepte de 
progres și civilizație.

a colectivelor din unitățile eco
nomice pentru recuperarea unor 
rămineri in urmă.

Comisia economîco-financia- 
ră a examinat și contul general 
de încheiere a execuției buge
tare pe anul 1973, care pre
zintă la venituri suma de 
175 972 147 543 lei, la cheltu
ieli suma de 168 090 729 014 lei, 
rezultind un excedent de 
7 881 418 529 lei. Comisia propu
ne Marii Adunări Naționale a- 
probarea execuției in forma 
prezentată.

De asemenea, Comisia econo
mico-financiară a analizat pro
iectul bugetului propriu al Ma
rii Adunări Naționale pentru 
anul 1975, constatind că acesta 
a fost întocmit potrivit acelo
rași norme în care s-a elaborat 
proiectul bugetului de stat. Tot
odată. a făcut analiza încheierii 
execuției pe anul 1973. din care 
rezultă că alocațiile au fost u- 
tilizate cu simț gospodăresc în 
cadrul prevederilor și propune 
Marii Adunări Naționale apro
barea execuției bugetului pro
priu pe anul 1973.
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Codul principiilor șî normelor

Organizînd și conducînd măreața 
operă istorică de făurire a socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
României, Partidul Comunist Român 
acordă o atenție primordială făuririi 
unui om nou, cu o conștiință înain
tată și înalte trăsături morale, pro
movării unor raporturi noi între oa
meni, afirmării depline în toate sfe
rele vieții sociale a principiilor eticii 
și echității socialiste. Normele și 
principiile etice ale societății noas
tre pornesc de la faptul că în orîn- 
duirea socialistă a fost lichidată de
finitiv exploatarea capitalistă, s-a 
pus capăt inegalității sociale și na
ționale ; ele se bazează pe proprie
tatea socialistă asupra mijloacelor 
de producție, pe principiile de repar
tiție socialistă, pe egalitate și drep
tate socială, pe țelul comun al făuri
rii bunăstării și fericirii întregului 
popor.

Aceste înalte norme și principii 
trebuie să devină codul muncii și 
vieții, îndrumar de conduită în so
cietate al comuniștilor, al tineretu
lui revoluționar, al tuturor oameni
lor muncii din patria noastră.

1. Datoria fundamentală a mem
brilor de partid, a membrilor Uniu
nii Tineretului Comunist este de a 
servi cu credință cauza partidului și 
poporului, de a pune tot ce au mai 
bun, întreaga lor energie, capacitate 
de muncă și pricepere în slujba în
făptuirii Programului Partidului Co
munist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre co
munism. Fiecare comunist trebuie 
să pună mai presus de orice înflo
rirea materială și spirituală a patriei 
socialiste, creșterea continuă a gra
dului de bunăstare și civilizație ale 
poporului, afirmarea tot mai puter
nică a națiunii noastre în rîndul na
țiunilor lumii.

2. Membrii de partid și membrii 
Uniunii Tineretului Comunist tre
buie să-și însușească materialismul 
dialectic și istoric — concepția re
voluționară despre lume și viață a 
proletariatului, Programul Partidu
lui Comunist Român, care constituie 
aplicarea creatoare a marxism-leni- 
nismului la condițiile concret istori
ce ale țării noastre și care dă o pers
pectivă clară luptei pentru edifica
rea orînduirii socialiste și comuniste 
în România.

3. Toți comuniștii trebuie să cu
noască și să-și însușească politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului, documentele, hotărîrile parti
dului. Ei sînt datori să fie propagan
diști neobosiți ai politicii partidului, 
să contribuie activ la elaborarea și 
dezbaterea hotărîrilor de partid și 
de stat, să lupte cu fermitate și spi
rit de abnegație pentru traducerea 
lor în viață.

4. Fiecare comunist este obligat să 
îndeplinească fără șovăială însărci
nările date de partid, să se achite cu 
înalt spirit de răspundere de toate 
îndatoririle ce-i revin în funcția ce o 
îndeplinește, la locul său de muncă, 
în întreaga sa activitate.

Comunistul trebuie să respecte cu 
strictețe disciplina de partid — care 
este aceeași pentru toți membrii 
partidului, indiferent de poziția pe 
care o au în societate, de funcțiile și 
atribuțiile încredințate de partid și 
de stat. Toți comuniștii trebuie să 
respecte întocmai normele și regulile 
muncii de partid, principiile demo
crației interne și ale conducerii co
lective — care prevăd discutarea 
problemelor în cadru organizat și, 
totodată, asumarea răspunderii ne
mijlocite pentru ducerea la îndepli
nire a măsurilor adoptate.

5. Constituie o îndatorire sacră, de 
prim ordin a fiecărui comunist, de 
a apăra ca lumina ochilor unitatea 
de monolit a partidului — chezășia 
îndeplinirii cu succes a menirii isto
rice a partidului de conducător al 
națiunii noastre pe calea socialismu
lui și comunismului.

6. Toți comuniștii sînt datori să 
militeze pentru întărirea continuă a 
legăturii partidului cu masele, pen
tru rezolvarea justă a propunerilor 
și cerințelor oamenilor muncii, pen
tru unirea eforturilor tuturor celor 
ce muncesc la lupta pentru înfăptui
rea Programului partidului.

7. Membrii partidului, membrii 
Uniunii Tineretului Comunist, toți 
oamenii muncii trebuie să manifeste 
cea mai mare grijă și răspundere 
pentru dezvoltarea continuă și apăra
rea proprietății socialiste, de stat și 
cooperatiste, a avuției noastre na
ționale — baza ridicării bunăstării 
întregului popor. Ei trebuie să acțio
neze pentru gospodărirea cît mai 
eficientă a mijloacelor și resurselor 
societății, să lupte împotriva risipei 
de orice fel, a neglijenței în păstra
rea și administrarea bunurilor pu
blice, a tuturor manifestărilor de iro
sire a avutului obștesc.

8. Membrii de partid, membrii 
Uniunii Tineretului Comunist, toți 
oamenii muncii au obligația patrio
tică de a lupta cu toată hotărîrea îm
potriva furtului din avutul obștesc, 
a delapidării din proprietatea socia
listă, a oricăror sustrageri de bunuri 
din avuția națională — acte profund 
antisociale care lovesc în interesele 
poporului, ale fiecărui cetățean. Ei 
trebuie să contribuie la formarea în 
fiecare unitate, la fiecare loc de 
muncă, a unei puternice și intransi
gente opinii de masă împotriva unor 
asemenea manifestări.

9. Membrii Partidului Comunist 
Român, ai Uniunii Tineretului Co
munist, toți cetățenii trebuie să ma
nifeste o grijă permanentă pentru 
buna gospodărire a pămîntului, ape
lor, pădurilor, a tuturor avuțiilor și 
frumuseților naturale ale patriei, să 
participe activ la acțiuni de protejare 
a acestora, să lupte hotărît împotri
va degradării mediului ambiant.

10. Pentru fiecare comunist, pen
tru fiecare cetățean, munca este o 
datorie fundamentală, de onoare. 
Fiecare trebuie să dea dovadă de o 
înaltă conștiință profesională, compe
tență, spirit creator, dăruire și pa
siune în muncă ; totodată, trebuie să 
manifeste combativitate și intransi
gență față de manifestările de indis
ciplină, superficialitate și lipsă de 
răspundere în muncă.

11. Membrii Partidului Comunist 
Român și ai Uniunii Tineretului Co
munist au obligația să-și perfecțio
neze necontenit pregătirea profesio
nală și de specialitate, să-și îmbogă
țească permanent orizontul cultural- 
științific.

12. Apărarea patriei, a cuceririlor 
revoluționare ale poporului repre
zintă cea mai înaltă obligație a 
membrilor Partidului Comunist Ro
mân și ai Uniunii Tineretului Comu
nist, a tuturor cetățenilor țării. Su
prema lor îndatorire este de a fi în 
orice moment gata să apere cu orice 
sacrificii, chiar cu prețul vieții, in
tegritatea patriei, independența și 
suveranitatea națională și de stat, 
realizările socialiste ale poporului 
român. Orice nesocotire a acestei 
înalte obligații, orice pactizare cu 
dușmanul, cu cei ce se dedau la ac
țiuni sau acte ostile orînduirii noas
tre socialiste, cu cei ce uneltesc îm
potriva libertății și independenței 
patriei, a intereselor vitale ale po
porului constituie trădare față de 

partid și popor, față de , națiunea 
noastră socialistă și se pedepsește 
conform legilor țării.

13. Toți comuniștii sînt obligați să 
apere secretul de partid și de stat, să 
dea în permanență dovadă de înaltă 
vigilență și combativitate revoluțio
nară. A furniza unor persoane străi
ne informații care constituie secrete 
de partid și de stat înseamnă a trăda 
partidul, a trăda țara, a lovi în in
teresele întregii națiuni ; cei care se 
fac vinovați de asemenea acte tre
buie să simtă mînia îndreptățită a 
poporului.

14. Fiecare comunist are înalta 
îndatorire de a milita pentru întări
rea unității moral-politice a poporu
lui, pentru cimentarea prieteniei fră
țești dintre toți oamenii muncii — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — de a lupta împotriva 
oricăror manifestări de naționalism 

întreaga activitate de educare și 
formare a conștiinței socialiste trebuie 
să ducă la crearea unui nou umanism, 
care pune pe primul plan omul și, 
totodată, îmbină interesele particulare 
cu cele ale întregii societăți, asigură 
bunăstarea și fericirea fiecăruia, odată 
cu a întregului popor. Prin aceasta 
omul se va ridica pe o treaptă superioa
ră de cunoaștere, va putea participa 
cu adevărat conștient la activitatea po
porului de făurire a propriului său viitor.

NICOLAE CEAUSESCU

și șovinism, de a acționa în strînsă 
unitate pentru propășirea patriei co
mune, Republica Socialistă Româ
nia.

15. Comuniștii, toți oamenii mun
cii sînt obligați să cunoască, să popu
larizeze și să respecte cu cea mai 
mare strictețe legile țării, să acțio
neze în spiritul legalității socialiste, 
să ia poziție hotărîtă față de orice 
încercare de nesocotire sau încălcare 
a legilor Republicii Socialiste Româ
nia.

16. Comuniștii trebuie să militeze 
în permanență pentru promovarea 
în întreaga viață socială a principi
ilor eticii și echității socialiste, a re
lațiilor de colaborare și întrajuto
rare tovărășească, de solidaritate, 
stimă, încredere și respect reciproc. 
Ei trebuie să fie dușmani neîmpăcați 
ai individualismului mic-burghez, ai 
manifestărilor de egoism, de subor
donare a intereselor generale unor 
interese individuale înguste, ai ten
dințelor de a pretinde de la societate 
mai mult decît s-ar cuveni pe baza 
principiilor socialiste de repartiție.

17. Comunistul trebuie să fie cin
stit, sincer, principial și corect, să 
nu tolereze minciuna, falsitatea, ipo
crizia, să combată încercările de in
ducere în eroare a organelor supe
rioare, a tovarășilor de muncă, sus
tragerea de la răspunderi și înda
toriri.

18. Comuniștii trebuie să acțione
ze cu toată fermitatea pentru a pre
veni și a combate orice manifestări 

de abuz de putere, orice trafic de in
fluență, tendință de folosire în inte
res propriu și în dauna oamenilor 
muncii a unor funcții și munci de 
răspundere încredințate de societate.

19. Toți comuniștii, îndeosebi cei 
care îndeplinesc funcții de conduce
re în viața economico-socială, în 
aparatul de partid și de stat, în orga
nizațiile de masă și obștești, trebuie 
să militeze, în spiritul principiilor 
democrației socialiste, pentru crea
rea unui climat favorabil exprimării 
și confruntării libere a părerilor, 
participării largi a maselor la dezba
terea și soluționarea problemelor, la 
adoptarea hotărîrilor, la elaborarea 
și înfăptuirea politicii generale a 
partidului și statului nostru.

20. Comuniștii trebuie să militeze 
ca în fiecare colectiv să se instaureze 
un climat favorabil promovării oa
menilor în exclusivitate după con

tribuția proprie la înfăptuirea poli
ticii partidului, la îndeplinirea pla
nului de dezvoltare economico-so
cială a țării, după comportarea și 
atitudinea lor politică și moralp. Ei 
trebuie să combată cu hotărîre su
biectivismul și arbitrariul în apre
cierea și promovarea cadrelor, să 
ia atitudine fermă împotriva favori
tismului, nepotismului, servilismu
lui, a manifestărilor de carierism.

21. Toți comuniștii trebuie să ma
nifeste curaj și inițiativă în lupta 
pentru promovarea spiritului revo
luționar, a noului în producție, în 
activitatea economică și socială, să 
acționeze cu hotărîre împotriva iner
ției, birocratismului, rutinei și con
servatorismului, a tot ceea ce este 
învechit și poate frîna progresul so
cietății noastre socialiste.

22. Spiritul critic și autocritic, 
combativitatea față de lipsuri și nea
junsuri trebuie să caracterizeze pe 
fiecare membru al partidului, pe fie
care membru al Uniunii Tineretului 
Comunist. în orice împrejurare, în 
colectivele de muncă în care lucrea
ză, comuniștii trebuie să promoveze 
un climat de dezbatere exigentă a 
lipsurilor, să stimuleze'și să creeze 
condiții pentru formarea și afirma
rea unui puternic spirit critic al ma
selor de oameni ai muncii.

23. Comuniștii trebuie să acțio
neze pentru ca în fiecare colectiv să 
se asigure manifestarea liberă a spi
ritului de inițiativă al maselor, pen
tru valorificarea experienței și com

petenței lor, pentru participarea tu
turor oamenilor muncii la conduce
rea activității întreprinderilor și in
stituțiilor, pentru dezvoltarea și în
tărirea democrației muncitorești, so
cialiste.

24. Membrii Partidului Comunist 
Român și ai Uniunii Tineretului Co
munist trebuie să manifeste cea mai 
înaltă intransigență împotriva con
cepțiilor de viață burgheze, a in
fluențelor mentalităților lumii capi
taliste. Ei trebuie să combată cu fer
mitate tendințele de căpătuială, pa
razitismul, înșelătoria, specula și 
mita, orice forme de obținere a unor 
venituri ilicite, de însușire prin abuz 
sau necinste a roadelor activității al
tora.

25. Membrii de partid, membrii 
Uniunii Tineretului Comunist tre
buie să combată cu toată hotărîrea 
reminiscențele 'gîndirii și mentalită
ților retrograde, să lupte împotriva 
influențelor ideologiei burgheze, a 
tuturor concepțiilor care propagă 
ura, violența și disprețul față de om.

26. Comuniștii au datoria politică 
și morală de a lupta împotriva teo
riilor idealiste, a prejudecăților 
mistice, a superstițiilor, a oricăror 
manifestări de obscurantism. Ei tre
buie să acționeze pentru înțelegerea 
științifică de către mase a fenome
nelor naturii și societății, pentru 
înarmarea temeinică a oamenilor 
muncii cu concepția materialist-dia- 
lectică despre lume și viață.

27. Fiecărui membru al partidului, 
fiecărui membru al Uniunii Tinere
tului Comunist îi revine o înaltă răs
pundere în întemeierea relațiilor de 
familie pe principiile moralei socia
liste, ale egalității, respectului, afec
țiunii și încrederii reciproce între 
soți, în îndeplinirea rolului ce re
vine familiei în creșterea și educa
rea copiilor, în dezvoltarea continuă 
a națiunii noastre socialiste. Familia 
trebuie să fie cea dintîi școală în 
care copiii să învețe, odată cu regu
lile de comportare în viață și socie
tate, prețuirea muncii, devotamentul 
față de patrie și popor, față de 
partid și cauza socialismului.

28. Toți comuniștii — părinți, ca
dre didactice, activiști ai organizați
ilor de masă și obștești — au îndato
rirea primordială de a asigura pre
gătirea tineretului pentru muncă și 
viață, formarea și educarea noilor 
generații în spiritul dragostei față 
de patrie și partid, al glorioaselor 
tradiții de luptă pentru libertate și 
dreptate socială ale poporului, ale 
clasei muncitoare și partidului nos
tru, în spiritul unei înalte conștiințe 
revoluționare, al principiilor mora
lei socialiste și comuniste, al respon
sabilității față de prezentul și viito
rul națiunii noastre socialiste.

29. Membrii partidului și ai Uniu
nii Tineretului Comunist trebuie să 
aibă, în toate împrejurările, o con
duită politică, morală și profesională 
care să le asigure un înalt prestigiu 
în fața maselor. Prin faptele lor, ei 
trebuie să fie exemple înaintate 
pentru toți cei în mijlocul cărora 
trăiesc și muncesc. Unitatea dintre 
vorbă și faptă trebuie să caracteri
zeze pe fiecare comunist.

30. Indiferent de poziția pe care o 
ocupă în societate, comunistul tre
buie să dea dovadă de modestie ; el 
trebuie să combată. îngîmfarea, aro
ganța, disprețul față de semeni. Co
muniștii care îndeplinesc funcții de 
răspundere în partid, în viața so
cială în general, trebuie să-și dobîn- 
dească autoritatea printr-o compor
tare morală și profesională exem
plară din toate punctele de vedere. 
Fiecare comunist trebuie să contri
buie prin conduita sa în viața poli

tică și profesională, în societate și în 
familie, la întărirea continuă a auto
rității și prestigiului partidului în 
mase, la creșterea rolului său con
ducător în societate.

31. Membrii Partidului Comunist 
Român și ai Uniunii Tineretului Co
munist, toți cetățenii patriei să dea 
dovadă, în orice împrejurare, de 
dragoste fierbinte față de patrie, de 
demnitate și mîndrie națională, pre
cum și de respect față de alte po
poare. Ei trebuie să respingă și să 
condamne cu cea mai mare fermi
tate atît exclusivismul național, cît 
și ploconirea în fața străinătății.

32. Toți membrii partidului și ai 
Uniunii Tineretului Comunist tre
buie să militeze, în spiritul interna
ționalismului proletar, pentru întă
rirea prieteniei și solidarității parti
dului nostru cu toate partidele co
muniste și muncitorești, să contri
buie la dezvoltarea colaborării fră
țești cu popoarele celorlalte țări so
cialiste, la întărirea solidarității cu 
clasa muncitoare, cu toate forțele 
progresiste, antiimperialiste din lu
me, cu mișcările de eliberare națio
nală, cu popoarele care și-au cucerit 
recent independența, cu toți cei 
care luptă pentru dreptate socială, 
pentru progres, cu toate popoarele 
lumii.

33. Membrii partidului, membrii 
Uniunii Tineretului Comunist tre
buie să militeze cu hotărîre pentru 
lichidarea din viața lumii contem
porane a rasismului, colonialismului 
și neocolonialismului, a politicii im
perialiste de dominare și asuprire a 
altor popoare, de amestec în trebu
rile altor țări, pentru respectarea 
demnității naționale a fiecărui popor, 
a dreptului său inalienabil la dezvol
tarea liberă și independentă. Fiecare 
comunist, fiecare cetățean al patriei 
noastre trebuie să fie luptător înflă
cărat pentru afirmarea politicii ex
terne a partidului și statului nostru 
de promovare a unor relații noi, de
mocratice în viata internațională, a 
unui climat de destindere, înțelege
re și colaborare între națiuni, să-si 
aducă contribuția la cauza generală 
a socialismului, progresului și păcii, 
la făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

★

Adoptînd codul principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste, Con
gresul al XI-lea al partidului își ex
primă convingerea că traducerea lor 
în viață va exercita o puternică in
fluentă asupra tuturor membrilor 
societății noastre, va duce la crea
rea unui nou umanism, care pune pe 
primul plan omul și, totodată, îm
bină interesele particulare cu cele 
ale întregii societăți, asigură bună
starea și fericirea fiecăruia, odată 
cu a întregului popor. Prin aceasta 
omul se va ridica pe o treantă supe
rioară de cunoaștere, va putea parti
cipa cu adevărat conștient la activi
tatea poporului de făurire a propriu
lui său viitor liber.

Membrii Partidului Comunist Ro
mân, ai Uniunii Tineretului Comu
nist. toți cetățenii patriei noastre so
cialiste trebuie să-și facă din aceste 
norme o călăuză permanentă în 
activitatea lor politică și profesio
nală, în viața de fiecare zi, să acțio
neze cu consecvență și fermitate 
pentru ca înaltele principii de etică 
și echitate ale socialismului și comu
nismului să pătrundă tot mai adînc 
în toate domeniile vieții sociale, con
tribuind la crearea omului nou, îna
intat al societății noastre, la accele
rarea mersului înainte al patriei pe 
calea civilizației comuniste.

Din noua arhitectură a orașului Tulcea
Foto.- AGERPRES
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TELEGRAMĂ
MESAJUL C.C. AL P.C.R. ADRESAT CELEI DE-A 38-A CON
VENȚII NAȚIONALE A PARTIDULUI SOCIALIST DIN 

JAPONIA
Cea de-a 38-a Convenție Națională a Partidului Socialist din 

Japonia ne oferă plăcutul prilej de a vă transmite dumnea
voastră și tuturor socialiștilor japonezi un mesaj de prietenie 
și cele mai călduroase salutări din partea Partidului Comunist 
Român, al întregului nostru popor. Folosim acest prilej pentru 
a vă ura noi succese in activitatea dedicată întăririi continue a 
unității de acțiune a clasei muncitoare, a celorlalte forțe de
mocratice și progresiste japoneze, in scopul promovării intere
selor fundamentale ale poporului, al luptei pentru triumful cau
zei păcii, democrației și socialismului, pentru securitate, înțelegere 
și colaborare internațională. In acest spirit, partidul nostru se 
bucură sincer de orice pas realizat pe calea întăririi colaborării și 
acțiunilor comune dintre socialiștii și comuniștii japonezi, ceea ce 
corespunde intereselor vitale ale clasei muncitoare japoneze, po
porului dumneavoastră.

Subliniem și cu această ocazie satisfacția pentru relațiile priete
nești dintre partidele noastre, al căror curs pozitiv a fost marcat 
în acest an de vizita in România a unei delegații a Partidului So
cialist, condusă de secretarul general al partidului, și de partici
parea la lucrările celui de-al XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român a unei delegații reprezentative a partidului dum
neavoastră. Ne exprimăm convingerea că aceste relații se vor 
adinei și amplifica în viitor spre binele prieteniei și conlucrării 
dintre cele două popoare, în folosul întăririi raporturilor multi
laterale bune, în continuă dezvoltare, dintre Republica Socia
listă România și Japonia, al cauzei unității tuturor forțelor anti- 
imperialiste, al păcii și colaborării internaționale.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA a adresat 
COMITETULUI CENTRAL AL FRONTULUI NAȚIONAL DE 
ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE SUD, următoarea telegramă:

Cu ocazia celei de-a XlV-a aniversări a creării Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de Sud, vă adresăm dumnea
voastră și eroicei populații sud-vietnameze cele mai sincere fe
licitări și un cordial salut de solidaritate frățească.

Constituirea, in urmă cu 14 ani, a Frontului Național de Eli
berare a reprezentat un moment remarcabil în lupta dreaptă a 
forțelor democratice și progresiste din Vietnamul de Sud pentru 
libertate și independență, pentru salvarea irațională.

Sub conducerea Frontului Național de Eliberare, eroica popu
lație sud-vietnameză și bravele sale forțe armate au dat lovi
turi zdrobitoare agresiunii imperialiste. In 1973 s-a obținut o 
victorie importantă prin încheierea Acordului de la Paris cu 
privire la încetarea răboiului și restabilirea păcii în Vietnam. Se 
constată însă că nu s-a ajuns încă la aplicarea fermă a aoordu- 
lui, ceea ce generează in continuare încordare, pericole grave 
pentru situația din Vietnam. Considerăm că este necesar ca pre
vederile acordului să fie real și consecvent aplicate și ne rea
firmăm întregul sprijin pentru poziția Guvernului Revoluționar 
Provizoriu menită să ducă la punerea in practică a clauzelor cu
prinse în acord, pentru ca populația Vietnamului de Sud să-și 
poată rezolva singură problemele interne, potrivit intereselor și 
năzuințelor sale legitime, fără nici un amestec din afară.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de strînsă prietenie și 
colaborare dintre poporul român și populația sud-vietnameză, 
dintre Frontul Unității Socialiste din Republica Socialistă Româ
nia și Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de Sud vor 
continua să se dezvolte și în viitor, în interesul reciproc, al cau
zei luptei antiimperialiste, al păcii în întreaga lume.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a primit pe președintele 

Comitetului național pentru 
dezvoltare tehnică
din R. P. Ungară

Tovarășa academician dr. ing. 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., director general 
al Institutului central de cerce
tări chimice, a primit, joi, pe a- 
cademician dr. Miklos Ajtai, 
președintele Comitetului națio
nal pentru dezvoltarea tehnică 
(C.N.D.T.) din Republica Popu
lară Ungară, însoțit de prof. dr. 
Gyorgy Ostrovski, vicepreședin
te al C.N.D.T. și președinte al 
Comitetului de staț pentru 
energia atomică, care se află în 
vizită în țara noastră.

La primire a luat parte loan 
Ursu, președintele Consiliului 
național pentru știință și teh
nologie.

A fost prezent, de asemenea, 
Gydrgy Biczo, ambasadorul R.P. 
Ungare la București.

In cursul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
prietenească, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la 
activitatea și preocupările^ oa
menilor de știință, cercetători
lor și specialiștilor din cele două 
țări, subliniindu-se dorința ex
tinderii și adîncirii relațiilor de 
cooperare și colaborare în do
meniul cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice dintre 
Republica Socialistă România și

Republica Populară Ungară. în 
acest cadru a fost relevată im
portanța intensificării conlucră
rii dintre chimiștii români și 
maghiari, în general dintre oa
menii de știință, cercetătorii și 
ceilalți specialiști, ca o contri
buție de seamă la prietenia și 
colaborarea dintre țările șl po
poarele noastre.

* .
în aceeași zi, tovarășii loan 

Ursu și Miklos Ajtai au semnat 
planul de colaborare dintre 
Consiliul național pentru știin
ță și tehnologie și Comitetul 
național pentru dezvoltare teh
nică pe anii 1974—1975.

Documentul semnat prevede, 
între altele, efectuarea, în coope
rare, a unor lucrări de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnolo
gică in domeniile extracției și 
prelucrării petrolului, petrochi
miei, electronicii, agriculturii, 
industriei celulozei și hîrtiei și 
în alte domenii.

★
în timpul șederii In țara 

noastră, delegația ungară a vi
zitat o serie de unități de cer
cetare din domeniile chimiei, 
fizicii, construcțiilor de mașini, 
tehnicii de calcul și informaticii.

(Agerpres)

Vizita delegației Frontului 
de Eliberare din Mozambic

Joi dimineața, delegația Fron
tului de Eliberare din Mozam
bic, condusă de Samora Machel, 
președintele FRELIMO, a făcut 
o vizită la Combinatul petro
chimic de la Brazi — unitate 
reprezentativă a industriei noas
tre petroliere și chimice care 
reflectă dezvoltarea atinsă în 
România de această importan
tă ramură economică.

Oaspeții mozambicani au fost 
însoțiți de tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și general-colo
nel Ion Coman, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale, șe
ful Marelui Stat Major.

La sosirea la combinat, dele
gația FRELIMO a fost întîmpi- 
nată cu căldură de Ion Catri- 
nescu, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al 
P.C.R., Ion M-. Nicolae, adjunct 
al ministrului industriei chimi
ce, ing. .Adrian Stoica, directo
rul general al unității, de 
membri ai conducerii întreprin
derii.

în fața unei machete și a 
unor mostre de produse, oaspe
ții au fost informați despre e- 
voluția acestei întreprinderi și, 
in general, a industriei noastre 
petrochimice, ramură printre 
cele mai dinamice ale econo
miei românești, precum și des
pre preocupările partidului și 
statului nostru, personal ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
vizînd valorificarea superioară 
a materiilor prime — în acest 
caz a petrolului — care este 
transformat aici în peste 100 
produse specifice. Se sublinia
ză că produsele combinatului 
sînt exportate în peste 50 de 
țări ale lumii.

în cursul prezentării se ara
tă, de asemenea, că investiția 
de inteligență s-a materializat 
și în crearea a numeroase in
stalații moderne, complet auto
matizate. România reprezentînd 
la ora actuală una din furnizoa- 
rele de asemenea utilaje com
plexe.

Vizitîndu-se apoi instalația 
de piroliză, membrii delegației

au ocazia să urmărească direct 
procesele tehnologice, conduce
rea lor pe baza unui tablou 
electronic de comandă.

în continuare, în sala de 
consiliu a combinatului, după 
prezentarea unui film docu
mentar privind evoluția acestei 
unități a avut loc o discuție în 
cadrul căreia au fost înfățișate 
perspectivele de dezvoltare a 
industriei noastre petrochimice, 
în general. Au fost menționate 
cu această ocazie cercetările 
întreprinse în special de Insti
tutul de cercetări chimice, sub 
directa conducere a tovarășei 
academician dr. ing. Elena 
Ceaușescu, în vederea sporirii 
capacității acestei ramuri in
dustriale.

Președintele FRELIMO, Sa
mora Machel, s-a interesat dacă 
specialiștii români pot între
prinde prospecțiuni pentru 
identificarea bogățiilor subsolu
lui, de timpul cuprins între 
prospectare, cercetare și pro
ducție. Gazdele arată în aceas
tă ordine de idei,' că în nume
roase țări specialiștii noștri 
desfășoară aproape concomitent 
o activitate de prospecțiuni, 
cercetare, proiectare și realizare 
de obiective industriale petro
chimice cu o mare eficiență 
economică.

în încheiere, membrii dele
gației au mulțumit pentru pri
mirea făcută, pentru ospitalita
tea de care s-au bucurat.

în continuare, a fost vizitat 
grupul școlar de chimie din 
Ploiești, unde peste 4 200 elevi 
sint pregătiți în cele mai diver
se meserii legate de industria 
noastră petrolieră și chimică. 
Aici se pregătesc, de asemenea, 
pe lingă un mare număr de 
elevi dintr-o serie de țări in 
curs de dezvoltare, și 52 de 
elevi mozambicani.

în cursul vizitei, președintele 
Samora Machel s-a întreținut 
cu elevii mozambicani, care au 
subliniat condițiile deosebite ce 
le-au fost create, ajutorul per
manent pe care îl primesc aici 
pentru a se pregăti și a deveni 
buni specialiști.

(Agerpree)

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Legea pentru adoptarea planului național 

unic de dezvoltare economico-socială
a Republicii Socialiste România pe anul 1975

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA ADOPTĂ PREZENTA LEGE

Aluminiu primar și aliaje de aluminiu mii tone 200
Produse ale industriei electrotehnice

Art. 1. — Se adoptă planul 
național unic de dezvoltare e-

ducția globală industrială va fi
de 582—591 miliarde lei prețuri

conomico-socială a Republicii comparabile.
Socialiste România pe anul La principalele produse in-
1975. dustriale se vor atinge urmă-

Art. 2. — în anul 1975, pro- toarele niveluri :
Energie electrică' mid. kWh 56,5
Cărbune net mil. tone 29.8
Țiței extras mil. tone 14.59
Gaz metan extras mid. m.c. 26.8
Oțel mil. tone 10.1

din care :
— oțel aliat mil. tone 0,9
Laminate finite pline din oțel mii tone 7125
Țevi din oțel mii tone 1 200
Plumb mii tone 45.5
Zinc mii tone 54,6
Cupru de convertizor mii tone 42,0

și electronice 
din care :

mid. lei 31.9

— produse ale industriei electronice mid. lei 11.1
Din total produse ale industriei 
electrotehnice și electronice : 
— aparate de măsură și control

z
mid. lei 0.4

— mijloace de automatizare mid. lei 2,9
— mijloace ale tehnicii de calcul mid. lei 1.4
— motoare electrice de 0,25 kW șl peste MW «230
— aparataj electric de joasă tensiune mid. lei 2.3
— receptoare pentru radiodifuziune mii buc. 880
— receptoare pentru televiziune mii buc. 550
— frigidere
— mașini electrice de spălat

mii buc. 340

rufe, de uz casnic
Produse ale industriei de mecanică

mii buc. 165
fină și optică mid- lei 2.4
Mașini unelte pentru așchierea metalelor mid. lei 3.3

mii buc. 26,5
Tractoare mii buc. 50
Locomotive electrice și Diesel 
pentru linii magistrale buc. 328
Autocamioane, autotractoare 
și autobasculante mii buc. 35
Autoturisme de oraș mii buc. 53
Autoturisme de teren mii buc. 16,8
Construcții navale mid. lei 4,6

din care :
— nave maritime pentru 
transportul mărfurilor mii tdwr 324
îngrășăminte chimice (100% 
substanță activă) mii tone 1 962.5
Produse sodice mii tone 1 626,1
Cauciuc sintetic mii tone 112,4
Produse macromoleculare de bază 
(materiale plastice și rășini sintetice) mii tone 472,4

din care :
— policlorură de vinii mii tone 168,9
— polietilenă N mii tone 116,4
Fibre și fire artificiale și sintetice mii tone 171.2

din care :
— fire poliesterice mii tone 42
— fire polinitrilacrilice mii tone 36,3
Anvelope mii buc. 4 190
Medicamente mid. lei 3,3
Hîrtie, cartoane și mucavale mii tone 708,1

mii. mp. 7 577,6
Ciment mii tone 13 550
Panouri mari din beton armat mii mc. 1 171
Mobilier din lemn mid. lei 10
Geamuri mii mp echiv.

2 mm grosime 54 200
Sticlărie de menaj mii. Iei 550
Ceramică fină de menaj mii. lei 288
Țesături mid. lei 17,6

mii. mp. 1 017
Tricotaje mid. lei 7,4

mii. buc. 251
încălțăminte mid. lei 6,2
Carne

mii. perechi 101
mii tone 822Ulei comestibil 1 mii tone 305Zahăr mii tone 555

Legume și fructe conservate mii tone 429
Vin brut mii hl. 6 800Bere mii hl. 7 300

Art. 3. — Consiliul de Miniștri d) punerea în funcțiune a
va asigura ca titularii de plan noilor obiective și realizarea
să ia măsuri pentru realizarea indicatorilor tehnico-economici
producției industriale prevăzută proiectați la termenele prevăzu-
prin : te ;

a) folosirea cît mai deplină a e) creșterea gradului de valo-
capacităților de producție, în- rificare a materiilor prime și
cărcarea maximă a mașinilor, îmbunătățirea structurii sorti-
utilajelor și instalațiilor în toa- mentale a producției ;
te schimburile de lucru, func- f) intensificarea acțiunii de
ționarea continuă și în condiții tipizare a produselor, precum și
de siguranță a acestora ; reali
zarea lucrărilor de reparații și

de concentrare, profilare, spe
cializare și cooperare în produc-

întreținere la termenele stabili- ția industrială ;
te și de calitate corespunzătoa- g) asigurarea forței de muncă
re, asigurind în acest scop pie- și a cadrelor calificate in con-
sele de schimb in cantitățile și cordanță cu sarcinile de plan și
reperele necesare, prin dezvol- repartizarea lor judicioasă pe
tarea producției acestora, pre- secții, ateliere și schimburi ;
cum și prin recondiționarea lor; h) îmbunătățirea continuă a

b) utilizarea mai bună a su- nivelului tehnic și a calității
prafețelor de producție existen- producției prin perfecționarea
te. prin dotarea cu noi masmi tehnologiilor de fabricație și a-
și utilaje ; intensificarea acțlu- similarea de produse noi cu pa-
nii de autodotare pentru reali- rametri superiori ; creștere»
zarea pe această cale a unui permanentă a calității ș: fiabi-
volum sporit de mașini și uti- lității producției și eficienței a-
laje ; cesteia, prin utilizarea deplină

c) asigurarea unei aprovizio- a potențialului de cercetare (i
nări tehnico-materiale ritmice, proiectare, de creație tehnică
în concordanță ' cu necesitățile din toate unitățile economice.
proceselor de fabricație, a tu- Art. 4. — în anul 1975 — In
turor întreprinderilor, cu res- condițiile unui an agricol nor-
pectarea strictă a normelor și mal — la principalele produse
normativelor de consum și de agricole se prevăd următoarele
stoc aprobate ; producții totale :

Art. 5. — în anul 1975, în a- 
gricultură :

A. Suprafața arabilă în cultu
ră va fi de cel puțin 9 727 mii 
ha. Suprafața agricolă irigată

U.M. Total

din care :
Departa
mentul

Agricul
turii 

de Stat
Cereale pentru boabe 

din care :
mii tone 20 000 4 324

— griu și secară boabe mii tone 6 930 1310
— porumb boabe mii tone 11 450 2 400
Sfeclă de zahăr mii tone 8 560 —
Floarea-soarelui mii tone 1062 204
In pentru fibră mii tone 225 9,6
Cînepă pentru fibră mii tone 186
Cartofi de toamnă mii tone 4 550 115
Legume de cimp mii tone 4 045 207
Fructe mii tone 1 900 295
Struguri mii tone 1 635 338
Carne în viu mii tone 2 113 583
Lapte — total mii hl. 51 925 8 256
Lină tone 36 431 6 970
Ouă mii. bue. 5 347 1 490

va fi de 1 500 mii hectare, din 
care arabilă 1 450 mii hectare.

a) Suprafața arabilă irigată va 
fi cultivată, în principal, cu :

din care : 
Departa-

U.M. Total mentul 
Agricul

turii 
de Stat

Grîu și secară mii ha 154 32
Porumb mii ha 540 200
Soia mii ha 81 45
Floarea-soarelui mii ha 59 14
Sfeclă de zahăr mii ha 75 —
Legume de cimp (inclusiv 

suprafețele gospodăriilor 
populației care se irigă 
din surse proprii de apă) mii ha 229 10

Plante de nutreț mii ha 288 85

b) Se va amenaja pentru iri
gații suprafața de 519 mii ha, 
din care 322 mii ha in sisteme 
mari și 197 mii ha amenajări 
locale ;

c) Se vor executa din fondu
rile statului lucrări de desecări

pe o suprafață de 175 mii ha. 
precum și lucrări de combatere 
a eroziunii solului pe 130 mii ha.

B. Se prevede ca efectivele de 
animale să ajungă, pină la sfir- 
șitul anului, la următoarele ni
veluri :

U.M. Total

din care : 
Departa
mentul 

Agricul
turii 

de Stat
Bovine mii capete 6 600 885

din care :
— vaci șl junincl mii capete 3 315 380
Porcine mii capete 10 110 3 212

din care :
— scroafe de prăsilă mii capete 935 300
Ovine mii capete 16 000 1 850
Păsări ouătoare mii capete 47 160 11500
C. Se va dezvolta șl moderni

za în continuare baza materială:
a) în anul 1975, agricultura va 

fi dotată cu 14 000 tractoare și 
4 450 combine autopropulsate, 
precum și alte mașini și utilaje 
agricole ; la sfirșitul anului 1975, 
parcul de tractoare agricole va 
fi de 117 000 bucăți.

b) în cursul anului 1975 agri
cultura va primi 1178 mii tone 
îngrășăminte chimice în sub
stanță activă.

Art. 8. — In scopul realizării 
obiectivelor prevăzute in plan 
pentru dezvoltarea agriculturii, 
Consiliul de Miniștri va lua mă
suri pentru :

a) folosirea cu maximă efi
ciență a fondului funciar, a su
prafeței agricole și arabile ; li
mitarea la minimum a scoaterii 
de terenuri din circuitul agri
col ; repunerea în cultură a te
renurilor scoase temporar din 
folosință ; executarea de lucrări 
pentru a reda agriculturii su
prafețele utilizate în alte scopuri 
in prezent ;

b) amplasarea culturilor pe te
ritoriu în concordanță cu con
dițiile pedoclimatice ; utilizarea 
deplină a suprafețelor amenaja
te pentru irigații ;

c) asigurarea necesarului de 
semințe și material săditor adap
tat fiecărei zone de producție 
agricolă și condițiilor de iri
gare ;

d) aplicarea unei agrotehnici 
diferențiate pe zone de produc
ție, adecvată fiecărei culturi, 
precum și a întregului complex 
de măsuri solicitat de tehnolo
gia culturilor irigate, în vederea 
obținerii de producții superioare 
la hectar ;

e) sporirea efectivelor de ani
male prin creșterea natalității 
și diminuarea mortalității ; fo
losirea deplină a capacității 
complexelor de creștere a ani
malelor și păsărilor ; îmbunătă
țirea reproducției prin selecțio
narea materialului biologic ;

f) dezvoltarea producției de 
furaje, prin creșterea producții
lor medii la hectar, extinderea 
culturilor intercalate și a cultu
rilor duble furajere, precum și 
prin introducerea în cultură a 
cartofilor furajeri ; punerea în 
funcțiune a tuturor capacităților 
prevăzute în plan pentru produ
cerea drojdiei furajere, a furaje
lor proteice, a biostimulatorilor ; 
urgentarea realizării programu
lui de mecanizare a recoltării și 
pregătirii furajelor de volum ; 
folosirea cit mai eficientă a 
suprafețelor de pășuni și finețe 
naturale ;

g) gospodărirea eficientă a 
mijloacelor de mecanizare, a în
grășămintelor și a celorlalte 
substanțe chimice ;

h) aplicarea și generalizarea 
rezultatelor cercetărilor încheia
te privind ameliorarea și crearea 
unor soiuri noi de semințe de 
cereale și plante tehnice, crearea 
de metiși și rase de animale 
mai productive, adaptate zone
lor de producție din țara noas
tră și îmbunătățirea tehnologi
ilor în toate sectoarele de acti
vitate din agricultură.

Art. 7. — în anul 1975 se vor 
împăduri 74 700 ha, din care 
65—70% cu specii de rășinoase ; 
se vor lua măsuri pentru apli
carea cu strictețe a regulilor sil
vice de gospodărire și conserva
re a fondului forestier, de or
ganizare superioară a activității 
din silvicultură.

Art. 8. — Volumul total al 
transporturilor de mărfuri cu 
mijloace de folosință . generală 
va fi, în anul 1975, de 129,9 mi
liarde tone km.

Se vor moderniza 314 km dru
muri cu trafic intens și se vor 
aplica îmbrăcăminți asfaltice 
ușoare pe 700 km drumuri cu 
trafic mai redus.

Consiliul de Miniștri va asigu
ra ca titularii de plan să ia 
măsuri pentru optimizarea le
găturilor între centrele de pro
ducție și de consum, reparti
zarea rațională a volumului de 
transport pe mijloace de trans
port, îmbunătățirea indicilor de 
utilizare a acestora, creșterea 
gradului de mecanizare și auto
matizare a proceselor de trans
port, precum și extinderea 
transporturilor efectuate cu teh
nologii moderne prin paletizare-’ 
pachetizare, conteinerizare și 
transconteinerizare, în vederea 
reducerii continue a consumuri
lor de combustibili și energie 
electrică, precum și a creșterii 
eficienței transporturilor.

Art. 9. — In anul 1975, volu
mul total al investițiilor în eco
nomia națională va fi de 142,7 
miliarde lei, din care :

a) 132,55 mid. lei din fondurile 
statului, din fondurile unităților, 
din credite pentru mică mecani
zare și din alte surse ;

b) 4.05 mid. lei din fondurile 
proprii ale organizațiilor coope
ratiste și obștești ;

c) 0,4 mid. lei din contribuția 
bănească și în muncă a popu
lației ;

d) 4,0 mid. lei (lin fondurile 
populației pentru construcții de 
locuințe cu sprijinul statului în 
credite și execuție.

Pe principalele ramuri ale eco
nomiei naționale vor fi alocate 
următoarele volume de investiții:

a) 75,1 mid. lei industrie (in

clusiv dotarea organizațiilor de 
foraj) ;

b) 5,7 mid. lei construcții ;
c) 17,1 mid. lei agricultură 

din care :
2,8 mid. lei credite pentru 

cooperativele agricole de pro
ducție ;

d) 1,1 mid. lei știință ;
e) 15,3 mid. lei transporturi și 

telecomunicații ;
f) 4,5 mid. lei comerț, alimen

tație publică, turism, silozuri și 
baze de depozitare ;

g) 3.8 mid. lei învățămînt, 
cultură, ocrotirea sănătății ;

h) 11,6 mid. lei construcții de 
locuințe (inclusiv cămine mun
citorești) ;

i) 3,2 mid. lei gospodărie co
munală.

Art. 10. — Se constituie o re
zervă de 8,56 mid. lei, pentru 
obiective de investiții care se 
vor începe in 1975 și care in 
prezent nu au indicatorii tehni- 
co-economici aprobați. Introdu
cerea acestora în planul pe anul 
1975 se va face pe măsura 
aprobării indicatorilor tehnico- 
economici, cu asigurarea bazei 
materiale, a fondurilor bănești 
și valutare.

Art. 11. — în cursul anului 
1975 se vor pune în funcțiune 
530 capacități de producție mai 
importante, din care 460 indus
triale și 70 agrozootehnice și de 
îmbunătățiri funciare.

Art. 12. — Consiliul de Mi
niștri va asigura ca titularii de 
investiții, unitățile de proiecta
re și de construcții să ia măsuri 
pentru :

a) adoptarea în cadrul docu
mentațiilor tehnico-economice 
pentru obiectivele de investiții a 
unor soluții care să asigure uti
lizarea maximă a suprafețelor 
construite și realizarea de con
strucții ușoare și ieftine, elimi- 
nlnd lucrările ce nu corespund 
necesităților funcționale și teh
nologice, precum și exagerările 
în dimensionarea suprafețelor 
și volumelor ;

b) montarea de utilaje în aer 
liber în toate cazurile unde a- 
ceasta este posibil ;

c) respectarea cu strictețe a 
graficelor de livrare a utilajelor 
și de execuție a lucrărilor pe 
șantiere, pentru asigurarea pu
nerii în funcțiune a tuturor 
obiectivelor, la termenele pre
văzute în plan ;

d) dotarea noilor obiective de 
investiții cu mașini, utilaje și 
instalații de nivel tehnic ridicat, 
cu respectarea normelor de 
calitate ;

e) asigurarea forței de muncă 
pe specialități și meserii, pen
tru toate șantierele, ținînd sea
ma de stadiile fizice în execuția 
lucrărilor și de montarea utila
jelor : recrutarea și pregătirea 
din timp a cadrelor necesare pu
nerii în funcțiune și exploatării 
noilor capacități de producție, 
crearea tuturor condițiilor ne
cesare pentru realizarea în ter
mene cît mai scurte a indicato
rilor tehnico-economici aprobați;

f) sporirea gradului de indus
trializare a lucrărilor de con
strucții, prin folosirea tntr-o 
proporție mai mare a prefabri
catelor din industrie ; imbună- 
tățirea indicilor de folosire a 
utilajelor de construcții și a mij
loacelor de transport ; creșterea 
coeficientului de schimburi pe 
șantiere ;

g) întărirea controlului în uti
lizarea resurselor materiale și a 
fondurilor destinate programu
lui de investiții ;

h) creșterea continuă a efi
cienței investițiilor și a fondu
rilor fixe productive ;

1) elaborarea și aprobarea 
pină la 30 iunie 1975 a studiilor 
tehnico-economice pentru obiec
tivele de investiții care urmează 
să înceapă in anul 1976.

Se interzice demolarea clădi
rilor productive. în cazuri de 
strictă necesitate, demolarea 
unor asemenea clădiri se poate 
face numai cu aprobarea Consi
liului de Miniștri.

Art. 13. — în anul 1975, pe 
seama produselor noi și repro- 
iectate de la începutul cincina
lului se va realiza 42,4% din 
producția valorică a industriei 
republicane prelucrătoare.

Prin planul pe 1975 Se nomi
nalizează cercetarea unui număr 
de 480 obiective de importanță 
deosebită pentru dezvoltarea 
economică și soqjală, precum și 
sarcini de introducere și extin
dere a 212 tehnologii avansate.

Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca eforturile de cerceta
re științifică și de introducere a 
tehnologiilor avansate să fie 
orientate spre :

a) valorificarea mai bună a 
resurselor energetice și moder
nizarea tehnologiilor în vederea 
creșterii randamentelor de utili
zare a energiei primare ; elabo
rarea soluțiilor tehnice pentru 
utilizarea economică a unor noi 
surse de energie ;

b) punerea în evidență și va
lorificarea superioară a poten
țialului de resurse naturale ale 
țării, utilizarea cu eficiență spo
rită a bazei de materii prime ; 
elaborarea de soluții tehnice în 
vederea valorificării complexe a 
zăcămintelor de substanțe mine
rale utile, inclusiv a celor cu 
conținuturi reduse, a utilizării pe

scară mal largă a deșeurilor șl 
altor resurse secundare ;

c) crearea de noi produse, în
deosebi în ramurile și subramu- 
rile de vîrf, care să determine 
valorificarea superioară a mate
riilor prime și materialelor, 
precum și perfecționarea conti
nuă a structurilor economice.

d) crearea și introducerea unor 
noi tehnologii de fabricație și 
modernizarea celor existente, 
care să asigure creșterea produc
tivității muncii, reducerea con
sumurilor materiale, îndeosebi a 
consumurilor energetice, de me
tale feroase și neferoase, de 
materiale și produse chimice, 
materiale lemnoase și de con
strucții, de materii prime pentru 
industria ușoară și altele ;

e) asigurarea ocrotirii sănătă
ții populației și protecția me
diului înconjurător.

Art. 14. — în anul 1975, gra
dul de valorificare a materiilor 
prime va crește față de 1974 
după cum urmează :

— valoarea . producției din 
ramura construcțiilor de mașini 
obținută dintr-o tonă de lami
nate finite pline din oțel, cu 
11,0% ;

— valoarea produselor chimice 
obținute din 1 000 m.c. gaze na
turale supuse chimizării, cu 
3,1% ;

— valoarea produselor obținu
te dintr-un m.c. de masă lem
noasă exploatată (volum net), 
cu 6,8% ;

— valoarea producției de țesă
turi din bumbac și tip bumbac 
obținută dintr-o tonă de fire, 
cu 3,7%.

Art. 15. — în vederea gospo
dăririi raționale a resurselor 
materiale alocate prin plan și a 
unui regim - strict de economii, 
Consiliul de Miniștri va asigura 
ca titularii de plan să ia măsuri 
pentru :

a) dezvoltarea bazei Interne de 
materii prime și a bazei ener
getice ; utilizarea cu economii 
maxime a tuturor resurselor de 
materii prime, materiale, com
bustibili și energie ; sporirea 
gradului de valorificare a re
surselor, îndeosebi de metal, 
materiale chimice, lemnoase, 
hîrtii-cartoane, materii prime 
pentru industria ușoară, prin 
realizarea de produse valoroase, 
cu consumuri cît mai reduse ;

b) creșterea randamentelor e- 
nergetice ale mașinilor, instala
țiilor și utilajelor, prin moder
nizarea acestora și înlocuirea 
acelora cu consumuri energetice 
ridicate, dotarea întreprinderilor 
cu agregate pentru recuperarea 
resurselor energetice secundare ;

c) extinderea normării consu
murilor și intensificarea acțiunii 
de revizuire și îmbunătățire a 
normelor și normativelor de con
sum și de stoc de materii prime, 
materiale, combustibili, energie, 
ambalaje, urmărindu-se Înca
drarea strictă a tuturor centra
lelor, întreprinderilor, secțiilor 
și atelierelor în normele și nor
mativele aprobate ;

d) realizarea unor noi mate
riale Înlocuitoare și extinderea 
utilizării lor în producție ; '

e) intensificarea colectării de
șeurilor de toate categoriile și 
extinderea folosirii lor în pro
cesele de fabricație ;

f) asigurarea utilajelor tehno
logice din țară și din import 
pentru programul de investiții, 
în concordantă cu termenele de 
punere în funcțiune a obiecti
velor prevăzute în plan ;

g) elaborarea de programe de 
cooperare și colaborare între 
uzine, care să asigure realizarea 
ritmică a sarcinilor de produc
ție prevăzute în plan ;

h) asigurarea desfășurării rit
mice a aprovizionării și desfa
cerii produselor fabricate, în 
concordantă cu programele de 
producție, de execuție a lucră
rilor de construcții-montaj, de 
livrări la fondul pieței și la 
export, respectînd riguros sarci
nile stabilite prin plan și con
tracte economice.

Art. 16. — în anul 1975, pro
ductivitatea muncii pe o per
soană încadrată va fi de :

a) în industria republicană 
239 000 lei

b) în activitatea de construc
ții-montaj 95 500 lei

c) In transporturi feroviare 
498 580 tone km conv.

Numărul de personal va ajun
ge in anul 1975 la 6 400 mii.

Prin învățămîntul profesional, 
tehnic și liceal de specialitate, 
precum și prin cursuri de cali
ficare și cursuri de specializare 
postliceală de scurtă durată vor 
fi pregătiți 375 mii muncitori 
calificați care vor intra în pro
ducție în anul 1975.

Art. 17. — Consiliul de Miniș
tri va lua măsuri ca titularii de 
plan să asigure :

a) îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii în între
prinderi, In secții și la fiecare 
loc de muncă ; realizarea sarci
nilor de extindere a mecanizării 
și automatizării proceselor de 
producție ;

b) elaborarea și aplicarea de 
normative și norme de muncă 
fundamentate pentru întregul 
personal și respectarea norme
lor unitare de structură pentru 
personalul tehnic, economic, de 
specialitate și administrativ ;

c) stabilirea de programe con
crete de asigurare, pregătire și 
perfecționare a forței de mun
că. pe meserii și specialități, pe 
ministere, centrale, unități si 
județe.

Art., 18. — în anul 1975 costu
rile de producție vor fi :

A) Cheltuieli maxime la 1 000 
lei producție marfă în :

a) industria republicană 875 
lei ;

b) întreprinderile agricole de 
stat 881 lei ;

B) Costul pentru 1 000 tone 
km conv. de cel mult :

a) în transporturi feroviare 
125.2 lei ;

b) în transporturi auto 691,0 
lei.

Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca în toate unitățile să 
se instituie un regim sever de 
economii, de reducere a consu
murilor de materii prime, ma
teriale și ambalaje, energie, 
combustibil, a cheltuielilor de 
manoperă și a celor administra- 
tiv-goșpodărești și de combate
re a oricărei forme de risipă.

Art. 19. — Volumul total al 
comerțului exterior in prețuri 
curente va crește. în anul 1975. 
cu 21.8 Ia sută față de realiză
rile preliminate pe anul 1974. 
iar al turismului internațional 
cu 12,5 la sută.

Consiliul de Miniștri va asi
gura ca titularii de plan să ia 
măsuri pentru j

a) Îmbunătățirea structurii 
sortimentale șl calității produc
ției destinate exportului, în ve
derea obținerii unei eficiente 
ridicate ;

b) realizarea gradului de inte
grare prevăzut pentru anul 1975 
la produsele asimilate pe bază 
de licență ;

c) analiza sistematică a listei 
produselor și sortimentelor de 
export care depășesc coeficienții 
interni de decontare, în vederea 
îmbunătățirii eficienței expor
tului ;

d) utilizarea rațională a fon
durilor valutare alocate prin 
plan fiecărui minister, centrală 
și întreprindere ;

e) intensificarea prospectării 
pieței externe în vederea con
tractării exporturilor și im
porturilor prevăzute în plan ;

f) intensificarea tratativelor 
cu partenerii externi pentru 
realizarea integrală a acțiunilor 
de cooperare și specializare 
prevăzute, precum și inițierea 
altor acțiuni în vederea extinde
rii colaborării economice inter
naționale.

Art. 20. — Pe baza dezvoltării 
prevăzute a economiei și a spo
ririi eficienței în toate sectoarele 
de activitate, venitul național 
utilizat va crește, în anul 1975, 
cu 14% față de realizările pre
liminate pe anul 1974, asigurln- 
du-se resursele necesare pentru 
programul de investiții și pen
tru creșterea nivelului de trai al 
populației.

Art. 21. — In anul 1975, volu
mul desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul va reprezenta 140,8 
miliarde lei.

în scopul aprovizionării rit
mice a populației, în structura 
prevăzută, Consiliul de Miniștri 
va asigura ca titularii de plan 
să ia măsuri pentru :

a) livrarea integrală și ritmică 
a produselor destinate fondului 
pieței, a mărfurilor cu prețuri 
mici și a articolelor pentru co
pii în sortimentele și calitatea 
cerută de consumatori, Intr-o 
structură diversificată, astfel ca 
să asigure în condiții bune cere
rile populației ;

b) repartizarea corespunză
toare pe teritoriu a fondului de 
marfă aprobat prin plan și buna 
gospodărire a acestuia, asigu- 
rind aprovizionarea continuă a 
magazinelor ;

c) îmbunătățirea continuă a 
structurii stocurilor din comerț, 
pentru ca acestea să contribuie 
activ la realizarea sarcinilor de 
desfacere și de aprovizionare a 
populației.

Art. 22. — în anul 1975, volu
mul prestărilor de servicii pen
tru populație va însuma 28,4 mi
liarde lei.

Consiliul de Miniștri va 
asigura ca titularii de plan să 
ia măsuri pentru a realiza lăr
girea gamei prestărilor de servi
cii, îmbunătățirea calității aces
tora, repartizarea judicioasă a 
unităților prestatoare pe terito
riu, în vederea satisfacerii în 
condiții mai bune a solicitărilor 
populației.

Art. 23. — Veniturile totale 
reale ale populației pe un locui
tor vor spori, in anul 1975, cu 
peste 9% față de realizările 
preliminate pe 1974.

Fondul de retribuire va fi de 
154,5 miliarde lei.

Retribuția medie nominală 
lunară va fi în anul 1975 de 
1 870 lei, ca urmare a încheie
rii acțiunii de majorare generală 
a retribuției. Retribuția reală va 
crește cu circa 10% față de 1974, 
fiind cu circa 23% mai mare 
decit în 1970.

Veniturile reale ale țărănimii 
provenite din muncă în coope
rativele agricole de producție 
și din gospodăriile personale, 
calculate pe o persoană activă 
și corespunzător producției a- 
gricole prevăzute, vor fi de 980 
lei lunar.

Art. 24. — Se va extinde baza 
materială pentru lărgirea și 
perfecționarea tuturor formelor 
de învățămînt, vor fi aplicate 
măsuri în continuare pentru 
integrarea învățămîntului cu 
producția și cercetarea.

Vor fi construite 3 030 săli de 
clasă și 21 450 locuri în interna
te pentru învățămîntul primar, 
gimnazial, liceal și tehnic-pro- 
fesional ; vor fi date în func
țiune pentru învățămîntul supe
rior spații noi cu o suprafață de 
47 380 mp.

Art. 25. — Capacitatea grădi
nițelor de copii va fi sporită. în 
anul 1975, cu 25 205 locuri, a cre- 
șelor cu 28 080 locuri, a caselor 
de copii cu 3 030 locuri, a lea
gănelor de copii cu 870 locuri.

Art. 26. — Vor fi date în func
țiune 2 690 paturi de spital și va 
începe construcția unor noi spi
tale în localitățile : Arad. Boto
șani, Făgăraș. Brăila, Dej. Că
lărași. București, Drobeta-Turnu 
Severin. Scornicești. Slatina, 
Tirgu Mureș. Cluj-Napoca, Iași.

Vor fi date In funcțiune 700 
locuri In hoteluri senatoriale, cu 
bază de tratament.

Art. 27. — In anul 1975 se vor 
construi 85 150 apartamente din 
fondurile statului și 48 130 apar
tamente din fondurile popu
lației, cu sprijinul statului în 
credite și execuție : se vor da 
in funcțiune 110 800 locuri in 
cămine muncitorești.

Art. 28. — In anul 1975 se va 
extinde cu 400 km rețeaua de 
distribuție a apei, iar cea de 
canalizare cu 260 km : parcul de 
mijloace de transport urban in 
comun de persoane va fi dotat 
cu 2 250 vehicule.

Art. 29. — Consiliul de Mi
niștri va asigura ca titularii de 
plan să aplice sarcinile și mă
surile cuprinse în programul 
privind protecția mediului în
conjurător, în cadrul activități
lor și resurselor prevăzute in 
planul pe anul 1975.

Art. 30. — Consiliul de Mi
niștri răspunde pentru îndepli
nirea integrală a prevederilor 
dc plan. In acest scop, va sta
bili sarcini corespunzătoare pe 
ministere și alte organe centra
le, pe centrale, județe și pe ra
muri și va lua măsuri ca toate 
unitățile economico-sociale să 
realizeze ritmic și în cele mai 
bune condiții indicatorii de plan.

Art. 31. — Indicatorii planu
lui național unic cuprinși în 
prezenta lege vor putea fi mo
dificați în timpul executării 
planului numai prin Decret Pre
zidențial sau Lege.

Art. 32. — Se aprobă execu
ția, conform anexei, a planului 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 
pe anul 1973. adoptat prin Le
gea nr. 11/1971
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Legea pentru adoptarea bugetului de stat

pe anul 1975 Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării
MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA ÂDOPTĂ PREZENTA LEGE

Art. 1. — Bugetul de 
anul 1975 se stabilește 
turi în sumă de 242 822,2 milioa
ne lei și la cheltuieli în sumă de 
242 822,2 milioane lei.

stat pe 
la veni-

Art. 2. — Repartizarea venitu
rilor și cheltuielilor bugetului 
de stat, pe anul 1975, este urmă
toarea :

Cote defalcate prezentat

— in milioane lei —

Venituri Cheltuieli JUDEȚUL

i
v

— Bugetul republican
— Bugetele locale

208 652,7
36 169,5

206 652,7
36 169,5

c *V 4> O 13 o 2“ »> & -o

o:: 
o w

Economice si Sociale,
J 1

de tovarășul GHEORGHE OPREA, vicepreședinte

al Consiliului Suprem

Art. 3. — Veniturile bugetului 
de stat pe anul 1975, reprezen- 
tînd vârsămintele din beneficiile 
unităților economice de stat, 
impozitul pe circulația, mărfuri
lor, impozitul de regularizare și 
alte vărsăminte obligatorii ale 
unităților economice de 
stabilesc în sumă de 
milioane lei.

Ministerele, celelalte 
centrale, precum și comitetele e- 
xecutive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București, vor lua măsuri pen
tru realizarea și efectuarea in 
termen, de către unitățile în 
subordine, a vărsămintelor ce 
trebuie făcute la bugetul de stat, 
în acest scop vor asigura :

— îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de producție și desfacere, 
în volumul și structura planifi
cată, încadrarea în nivelul sta
bilit al cheltuielilor de produc
ție și de circulație, creșterea 
planificată a productivității 
muncii ;

— Încărcarea cit mai deplină a 
capacităților de producție, utili
zarea cu maximum de eficiență 
a tuturor fondurilor încredin
țate ;

— aplicarea unui regim strict 
de economii la consumurile de 
materii prime șl materiale, com
bustibili și energie, precum și la 
celelalte cheltuieli de producție 
ți administrativ-gospOdărești, 
întărirea spiritului de răspunde
re în folosirea fondurilor alocate.

Art. 4. — Veniturile bugetului 
de stat pe anul 1975 din impo
zite și taxe de la populație sa 
stabilesc în 
lioane lei.

Art. 5. — 
Iui de stat , 
finanțarea economiei naționale 
se stabilesc în 
milioane lei.

Consiliul de 
măsuri pentru 
rit de economie a 
materiale și bănești, 
combaterea oricăror 
risipă și pentru întărirea 
punderii în utilizarea cu eficien
ță sporită a fondurilor destinate 
finanțării economiei naționale.

Pentru creșterea eficienței e- 
eonomice a fondurilor de inves
tiții, ministerele, celelalte orga
ne centrale și locale ale admi
nistrației da stat vor lua măsuri 
pentru :

— elaborarea la timp și la ni
vel calitativ superior a docu
mentației car» să asigure o te
meinică fundamentare tehnico- 
economică a executării obiecti
velor de investiții și o dimensio
nare judicioasă a resurselor ma
teriale și bănești necesare ;

— realizarea la termen a ca
pacităților de producție și a ce
lorlalte obiective precum șl a 
indicatorilor tehnico-economici 
proiectat! ;

— întărirea ordinii și disci
plinei financiare în utilizarea 
fondurilor pe parcursul realiză
rii programului de investiții, 
urmărindu-se gospodărirea eco
nomicoasă a mijloacelor mate
riale șl bănești pe șantiere, fo
losirea deplină a utilajelor de 
construcții și mijloacelor de 
transport, creșterea productivi
tății muncii In construcții.

în scopul accelerării vitezei

stat, se
127 602,9

organe

gumă de 21 935,8 ml-

Cheltuielile bugetu- 
pe anul 1975 pentru

sumă de 155 902,8

Miniștri va lua 
folosirea cu spi- 

resurselor 
pentru 

forme de 
răs-

de rotație a mijloacelor circu
lante în fiecare unitate econo- ’ 
mică, ministerele, celelalte or
gane centrale, precum și comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene și al munici
piului București vor lua măsuri 

. pentru asigurarea aprovizionă
rii unităților economice în stric
tă concordanță cu nevoile reale 
ale producției, realizarea unor 
produse de. bună calitate, cu 
desfacere asigurată, precum șl 
pentru încasarea la termen a 
contravalorii, in Iei sau în va
lută, a produselor livrate, lucră
rilor executate și serviciilor pres
tate, pentru prevenirea imobili
zărilor în stocuri peste necesar, 
readucerea în circuitul econo
mic a stocurilor supranormatl- 
ve, inclusiv a celor fără mișca
re sau cu mișcare lentă.

Art. 6. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1975 pen
tru finanțarea acțiunilor social- 
culturale se stabilesc 
de 51 665,8 milioane 
care :

a) pentru învățămînt 
milioane lei ;

b) pentru cultură și artă 934,7 
milioane lei ;

c) pentru sănătate 9 965,8 mi
lioane lei ;

d) pentru educație fizică șl 
•port 262,4 milioane lei ;

e) pentru ajutorul de stat 
pentru copii 7 810,0 milioane Iei ;

f) pentru asigurările sociale 
de stat 18 079,0 milioane lei ;

g) pentru pensii și ajutoare 
pentru I.O.V.R., militari și alte 
persoane, precum și pentru a- 
sistență socială 1631,8 milioane 
lei.

Ministerele, celelalte organe 
centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare, precum 
și instituțiile social-culturale 
vor asigura utilizarea fondurilor 
aprobate pentru îndeplinirea in 
cit mai bune condiții a sarcini
lor ce Ie revin in domeniile în- 
vățămîntului, culturii, asistentei 
medicale și asigurărilor sociale. 
De asemenea, vor acționa cu 
fermitate pentru folosirea cit 
mai judicioasă a bazei materia
le existente, utilizarea economi
coasă a mijloacelor materiale și 
bănești alocate șl creșterea ni
velului calitativ al prestărilor.

Art. 7. — Cheltuielile bugetu
lui de stat pentru anul 1975 pen
tru organele puterii și ale ad
ministrației de stat, precum șl 
pentru organele judecătorești șl 
cele ale procuraturii se stabilesc 
în sumă de 2791,3 milioane lei, 
din care 17,0 milioane lei pen
tru Marea Adunare Națională.

Art. 8. — Cheltuielile bugetu
lui de stat pe «nul 1975 pentru 
apărarea 
sumă de

Art. 9.
bugetară
lui de Miniștri 
pentru anul 1975, la suma de 
2 389,0 milioane lei, iar fondu
rile de rezervă bugetară la dis
poziția comitetelor executive ale 
consiliilor populare Ia suma de 
311,0 milioane lei, potrivit re
partizării 
de stat.

Art. 10.
Județelor 
București 
bilește astfel >

în sumă 
lei, din

12 982,1

țărli se stabilesc In 
#723,0 milioane lei. 
— Fondul de rezervi 
la dispoziția Conslllu- 

se stabilește,

prevăzute în bugetul

— Volumul bugetelor 
și al municipiului 

pe anul 1975 ge gta-

Venituri

in mii lei —

JUDEȚUL Total
din care t 
venituri 
proprii

Cheltuieli

1. Alba • « • • ț 612 129 443 670 612 129
2. Arad .... * 838 370 781 312 838 370
3. Argeș . , ț , , 966 854 680 820 966 854
4. Bacău . . .' J 911 121 811 583 911 121
5. Bihor .. . , . 1 082 620 869 092 1 082 620
6. Bistrița-Năsăud . . 551 269 178 642 551 269
7. Botoșani . . . , 696 865 297 314 696 865
8. Brașov , , . , 904 007 860 243 904 007
9. Brăila . . . . 654 561 654 561 564 100

10. Buzău . . . j ; 685 347 446 378 685 347
11. Caraș-Severin i , 775 389 381 815 775 389
12. Cluj ..... 1 283 157 1 283 157 1 225 894
13. Constanța , . . 1 163 153 802 440 1 163 153
14. Covasna .... 437 200 273 637 437 200
15. Dîmbovița . < . 743 312 443 214 743 312
16. Dolj . . . . » 1 005 523 807 793 1 005 523
17. Galafi • « • • 1 023 481 682 570 1 023 481
18. Gorj......................... 613 795 280 971 613 795
19. Harghita .... 610 728 396 340 610 728
20. Hunedoara , . < 989 534 570 753 989 534
21. Ialomița .... 605 827 316 541 605 827
22. Iași ..... 1 162 234 631 529 1 162 234
23. Ilfov . ■ 885 464 720 428 885 464
24. Maramureș . . . 834 244 430 249 834 244
25. Mehedinți . , , 573 993 216 696 573 993
26. Mureș . , , . 1 041 464 1 041 464 969 329
27. Neamț .... 696 183 572 932 696 183
28. 752 289 391 059 752 289
29. Prahova .... 1 165 263 1 165 263 1 008 380
30. Satu Mare . . • 741 222 460 027 741 222
31. 468 584 191 756 468 584
32. Sibiu ..... 832 107 832 107 ■ 725 037
33. Suceava . ■ « 822 780 545 255 822 780
34. Teleorman . ■ . 645 102 503 275 645 102
35. Timiș ..... 1 268 606 1 205 586 1 268 606
36. Tulcea .... 461 503 220 456 461 503
37. Vaslui .... 762 402 315 290 762 402
38. Vîlcea . . . . 714 782 415 708 714 782
39. Vrancea .... 621 300 237 373 621 300
40. Municipiul București 5 049 534 4 735 633 5 049 534

Art. 11. — Cotele defalcate din 
impozitul pe retribuția muncii 
realizat prin unitățile economice 
și instituțiile de stat, coopera
tiste și celelalte organizații ob-

ștești de interes republican, 
precum și subvențiile din buge
tul republican ce se acordă, în 
anul 1975, bugetelor locale se 
stabilesc după cum urmează :

o§£ I

1. Alba . . 80 166 400 2 059
2. Arad . • 20 56 000 1 058
3. Argeș • • • • 70 269 500 16 534
4. Bacău . 30 99 000 538
5. Bihor • 65 201 500 12 028
6. Bistrița-Năsăud • • • 100 57 000 315 627
7. Botoșani . R

• 100 70 000 329 551
8. Brașov • 5 42 500 1264
9. Buzău * 100 138 000 100 969

10. Caraș-Severin a • ■ 100 280 000 113 574
11. Constanța • • • • 80 360 000 713
12, Covasna . • 100 79 000 84 563
13. Dîmbovița l<

• 100 223 000 77 098
14. Dolj . . • • •

SI
• 40 176 000 21 730

15. Galați , • • • • 85 340 000 911
16. Gorj . . • • •

w
• 100 150 000 182 824

17. Harghita • • • • • 100 149 000 65 388
18. Hunedoara • • • • 85 408 000 10 781
19. Ialomița . • • • • • 100 125 000 164 286
20. Iași • • • • • 100 324 000 206 705
21. Ilfov . . • • • • • 35 157 500 7 536
23. Maramureș • • • • • 100 222 000 181 995
23. Mehedinți • • • • • 100 127 000 230 297
24. Neamț • • • • • 60 120 000 3 251
25. Olt . . • • ■ • 100 135 000 226 230
26. Satu Mare • • '• • • 100 129 000 152 195
27. Sălaj . . • T i - ♦ 100 44 000 232 828
28. Suceava . • • • • 100 245 000 32 525
29. Teleorman • • • • • 100 120 000 21 827
30. Timiș l ■ >1 ’ R '

• • • • 5 32 500 30 520
31. Tulcea . • « ♦ • 100 108 000 133 047
32. Vaslui . • ■ • • 100 85 000 362 112
33. Vîlcea . : : • 100 156 000 143 074
34. Vrancea . • 100 86 000 297 927
35. Municipiul București : 1»

• 5 160 000 153 901

Comitetele executive ale con
siliilor populare județene, mu
nicipale. orășenești și comunale 
care sint prevăzute cu subven
ții șl cote defalcate vor lua 
măsuri pentru sporirea bazei de 
venituri proprii și reducerea, pe 
această cale, a mijloacelor de 
echilibrare din bugetele unită
ților administrativ-teritoriale

ierarhic superioare, respectiv 
din bugetul republican.

Art. 12. — Vârsămintele la
bugetul republican ce se efec
tuează în anul 1975, din buge
tele județelor, ale căror venituri 
proprii depășesc cheltuielile 
planificate se stabilesc după 
cum urmează :

— Județul Brăila
— Județul Cluj
— Județul Mure?
— Județul Prahova
— Județul Sibiu

90 461 mii lei
57 263 mii lei
72 135 mii lei

156 883 mii lei
107 070 mii lei

Art. 13. — Volumul bugetelor 
municipiilor pe anul 1975 se sta
bilește în sumă de 4 126 493 mii 
lei, potrivit repartizării prevă
zute în bugetul de stat.

în cazuri justificate, comitete
le executive ale consiliilor 
populare județene, de acord cu 
comitetele executive ale consi
liilor populare municipale, pot 
să modifice volumul și structu
ra bugetelor municipiilor, cu 
respectarea indicatorilor finan
ciari aprobați pentru fiecare 
județ.

Art. 14. — Cu începere de la
I ianuarie 1975, art. 8 alin, ultim 
din Decretul nr. 18/1952 pentru 
stabilirea impozitelor și taxelor 
locale, cu modificările ulterioa
re, va avea următorul cuprins :

„Se impun cu o cotă de 0,45 
la sută din valoarea lor clădi
rile situate în comune, care a- 
parțin celor supuși impozitului 
pe veniturile realizate din acti
vități agricole. Veniturile înca
sate din această sursă se varsă 
la bugetele comunelor".

Art. 15. — în anul 1975 se 
suspendă aplicarea prevederilor 
articolului 199 din Legea finan
țelor nr. 9/1972 privind utiliza
rea de către comitetele execu
tive ale consiliilor populare a 
sumelor din veniturile proprii 
încasate peste cele planificate.

Art. 16. — în anul 1975, dis
pozițiile art. 196 din Legea fi
nanțelor nr. 9/1972, privind blo
carea creditelor bugetare răma
se nefolosite la finele trim. I,
II și III și aprobarea folosirii 
lor în trimestrul următor, se a- 
pllcă și asupra cheltuielilor pen
tru acțiunile agrozooveterinare.

Pentru creditele blocate potri
vit articolului 196 din Legea fi
nanțelor în bugetele comunelor, 
orașelor, sectoarelor municipiu
lui București și municipiilor, fo
losirea în trimestrul următor se 
aprobă de comitetele executive 
ale consiliilor populare respec
tive, cu acordul administrației 
financiare județene, respectiv a 
municipiului București.

Art. 17. — în anul 1975, viră
rile de credite bugetare de la 
un subcapitol de cheltuieli la 
altul, în cadrul aceluiași capitol 
al clasificației bugetare, care se 
efectuează potrivit art. 194 lite
ra c din Legea finanțelor nr. 
9/1972, în bugetele comunelor, 
orașelor, sectoarelor municipiu
lui București și al municipiilor, 
se aprobă de comitetele execu
tive ale consiliilor populare res
pective, cu acordul administra
ției financiare județene sau a 
municipiului București.

Virările de credite de la un 
alineat la altul, în cadrul ace
luiași articol al clasificației bu
getare, se aprobă de ordonatorii 
de credite pentru planurile pro
prii de cheltuieli.

Art. 18. — Consiliul de Miniș
tri răspunde pentru realizarea 
veniturilor înscrise în bugetul 
de stat pe anul 1975 și efectua
rea cheltuielilor bugetare în 
strictă concordanță cu realiza
rea sarcinilor de plan. în acest 
scop, va repartiza veniturile și 
creditele bugetare precum și 
ceilalți indicatori financiari pe 
ministere, celelalte organe cen
trale și comitete executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București și va 
lua măsuri pentru creșterea efi
cienței în 
activitate,
staurarea unui regim strict de 
economii și Întărirea controlu-

lui, a ordinii și a disciplinei în 
utilizarea fondurilor statului.

Art. 19. — Consiliul de Miniș
tri este autorizat să introducă 
în indicatorii financiari aprobați 
pentru anul 1975, precum și în 
volumul și structura bugetului 
ds stat adoptat prin prezenta 
lege, modificările rezultate din 
adaptarea indicatorilor planului 

• național unic de dezvoltare e- 
conomică și socială, din punerea 
In aplicare a prețurilor de pro
ducție și de livrare reașezate, a 
taxei pentru folosirea terenu
rilor proprietate de stat, din 
îmbunătățirea retribuției ce se 
va aplica in cursul anului 1975, 
precum și în alte cazuri justi
ficate fără a afecta echilibrul 
financiar.

în cazurile in care au loc tre
ceri de unități, acțiuni sau sar
cini, de la un titular de plan 
la altul, cu respectarea dispozi
țiilor legale, se introduc în plan 
lucrări de investiții din rezer
vele aprobate In acest scop, Mi
nisterul Finanțelor va introduce 
modificările corespunzătoare in 
indicatorii financiari ai titulari
lor de plan, precum și în volu
mul și structura' bugetului de 
stat.

Art. 20. — Se adoptă contul 
general de încheiere a exer
cițiului bugetar pe anul 
1973, la venituri în sumă de 
175 972147 543 lei și la cheltuieli 
in sumă de 168 090 729 014 lei, 
cu un excedent în sumă de 
7 881 418 529 lei, din care 
6 646 377 156 lei, la bugetul repu
blican și 1 235 041 373 lei la bu
getele locale,.

Doresc să subliniez — a spus 
vorbitorul — că Întreaga con
cepție a planului, caracterizat 
prin spirit realist și deplină 
concordanță cu hotărlrile Con
gresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale, cu posibilită
țile și necesitățile dezvoltării 
multilaterale a economiei noas
tre și cu tendințele ce se mani
festă pe plan mondial — contu
rate în mod strălucit în docu
mentele Congresului al XI-lea -~ 
poartă amprenta personalității 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele republicii noastre, 
care pe tot parcursul elaborării 
acestuia a participat nemijlocit 
la fundamentarea științifică a o- 
biectivelor propuse, a căilor și 
mijloacelor de înfăptuire a lor.

Prevederile dezvoltării econo
mice și sociale a țării in anul 
viitor au fost larg dezbătute în 
cadrul Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem, în secțiu
nile de specialitate și în plen. 
In mod unanim s-a apreciat că 
aceste prevederi — stabilite in
tr-un spirit de înaltă răspun
dere pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a societății — 
asigură transpunerea consecven
tă in viață a programului ac
tualului cincinal, corespund ni
velelor stabilite de către Ple
nara comună a Comitetului Cen
tral al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României, din 
iulie 1974, indicațiilor date 
către conducerea de partid 
de stat. Planul național unic de 
dezvoltare pe 1975 se înscrie 
o nouă și importantă contribuție 
a oamenilor muncii de la orașe 
și sate — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— a întregului nostru popor, la 
înfăptuirea hotărîrilor istorice 
ale Congresului al XI-lea al 
partidului, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism.

în acest sens, trebuie subli
niat că prevederile înscrise în 
planul național unic pentru anul 
1975, întreaga structură a aces
tui plan — care reflectă preg- 
napt rezultatele bune obținute 
în activitatea economică și so
cială a țării în cei patru ani 
care au trecut din cincinal și 
rezervele de care dispunem — 
asigură ritmuri înalte de dezvol
tare economică, creează noi pre
mise pentru ridicarea la un ni
vel calitativ superior a activi
tății noastre economico-sociale, 
asigură sporirea în continuare a 
venitului național șl, pe această 
bază, ridicarea necontenită a 
nivelului de trai al întregului 
popor, în concordanță cu nece
sitățile materiale, cu cerințele 
generate de progresul neîntre
rupt al cunoașterii umane.

în ansamblul lor, prevederile 
pe anul 1975 dau o expresie 
concretă hotărîrii unanime și 
voinței clasei muncitoare, a ță
rănimii, intelectualității, de a 
pune mai din plin în valoare 
resursele de care dispunem în 
fiecare unitate economică, de a 
asigura toate condițiile tehnice 
și organizatorice In vederea în
deplinirii înainte de termen a 
planului, cincinal, pentru a crea 
o bază trainică realizării cu suc
ces a istoricelor obiective adop
tate de cel de-al XI-lea Con
gres al partidului.

După cum se cunoaște, o pro
blemă de maximă importanță a 
planului pe anul viitor o con
stituie continuarea dezvoltării 
in ritmuri rapide a industriei 
noastre socialiste, care — așa 
cum sublinia secretarul general 
al partidului în Raportul pre-

de 
și

ca

zentat celui de-al 
greș — constituie ___ _
sului întregii economii naționa
le, a bunăstării poporului, a in
dependenței țării.

Dinamismul producției indus
triale este susținut de baza 
materială necesară, resursele 
respective fiind în concordanță 
cu volumul și structura produc
ției. Se are, de asemenea, in 
vedere intensificarea cercetări
lor și prospecțiunilor geologice 
în scopul identificării de noi 
resurse de energie, asigurării 
unei baze puternice de aprovi
zionare a economiei cu materii 
prime, materiale, combustibili, 
al valorificării complexe a tu
turor posibilităților materiale 
de care dispunem.

Orientările care fundamen
tează echilibrul material al pla
nului pe anul viitor au în ve
dere valorificarea mai deplină 
a resurselor interne de capaci
tate tehnică, organizatorică și 
creativă, îndeosebi prin accen
tuarea procesului de reducere a 
consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și ener
gie, dimensionarea cit mai ra
țională a stocurilor și rezerve
lor, reproiectarea unor produse 
și tehnologii cu consumuri e- 
xagerate, realizarea producției 
fizice la structura sortimentală 
stabilită, livrarea ritmică a ma
teriilor prime și semifabricate
lor prin îmbunătățirea activită
ții de aprovizionare-desfacere.

Nivelele proiectate pentru 
dezvoltarea industriei, cu priori
tate a ramurilor, subramurilor 
definitorii pentru o producție 
industrială modernă, a grupelor 
de produse și produselor de 
tehnicitate ridicată, se bazează 
pe folosirea intensivă a tuturor' 
capacităților de producție, îm
bunătățirea radicală a nivelului 
tehnic și calitativ al producției. 
Aceste niveluri au în vedere 
modernizarea structurii indus
triei, în concordanță cu cerin
țele impuse de revoluția tehni- 
co-științifică contemporană, ac
celerarea procesului de concen
trare, profilare și specializare a 
producției, tipizarea acesteia, 
îmbunătățirea structurii sorti
mentale și ridicarea rentabilită
ții și competitivității produse
lor.

Pentru realizarea integrală a 
acestor obiective se impune con
jugarea, in mai mare măsură, 
a eforturilor ministerelor, cen
tralelor, întreprinderilor, orga
nelor și organizațiilor de par
tid pentru introducerea meto
delor moderne de conducere și 
organizarea producției în vede
rea folosirii cu randament spo
rit a tuturor disponibilităților 
de producție, aplicarea progra
melor de reducere a consumuri
lor specifice, înnoirea perma
nentă a mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor, creșterea a- 
portului cadrelor tehnice în or
ganizarea și conducerea nemij
locită a producției, în soluționa
rea tuturor problemelor ridica
te de realizarea planului de stat, 
pentru combaterea mentalități
lor Înapoiate și dezvoltarea spi
ritului gospodăresc, întărirea. 
disciplinei și ordinii în flecare 
unitate, la fiecare loc de muncă.

Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale apre
ciază că sporurile însemnate ale 
producției agricole prevăzute în 
pLanul pentru 1975 sînt în con
cordanță cu rezervele și posi
bilitățile existente, eu necesită
țile unei mai bune aprovizionări 
a industriei și populației cu 
produse agroalimentare, ale 
creșterii continue a aportului a- 
cestei ramuri la dezvoltarea ge
nerală a economiei naționale.

XI-lea Con- 
baza progre-

în această ordine de idei, dorim 
să subliniem că una din răs
punderile importante care revin 
Ministerului Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor, con
siliilor populare, conducerilor 
unităților agricole o reprezintă 
punerea mai deplină în valoare 
a fondurilor mari alocate pen
tru lărgirea și modernizarea 
bazei tehnico-materiale a agri
culturii, mărirea potențialului 
de producție al suprafețelor a- 
gricole, realizarea amplului 
program de irigații, desecări, în
diguiri, regularizare a cursurilor 
de apă, executarea lucrărilor de 
combatere a excesului de umi
ditate, a inundațiilor, a eroziu
nii solului, de ameliorare a să
raturilor și de amendare a so
lurilor acide, amplasarea judi
cioasă a culturilor pe zone și 
unități agricole, aplicarea largă 
a cuceririlor științei agricole. 
Este necesar să se acționeze mai 
hotărit pentru ameliorarea ra
selor de animale, îndeosebi la 
bovine și ovine, unde se mani
festă rămîneri în urmă, elimi
narea pierderilor, utilizarea cit 
mai eficientă a suprafeței de 
pășuni, punerea în funcțiune a 
tuturor capacităților prevăzute 
pentru producerea ' / "
proteice, utilizarea cit mai com
plexă a capacităților de creș
tere și îngrășare a animalelor.

Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și-a 
însușit pe deplin concepția, de 
importanță teoretică și practică 
fundamentală pentru făurirea 
socialismului și trecerea spre 
comunism, privind necesitatea 
alocării unei rate ridicate din 
venitul național pentru dezvol
tare, în scopul asigurării pro
gresului economic continuu al 
țării, odată cu destinarea unor 
fonduri importante pentru creș
terea nivelului de trai, apreciind 
în acest sens că prevederile 
din planul de stat pe 1975 sint 
juste și răspund intru totul ne
voilor actuale. Vastul program 
de investiții prevăzut pentru a- 
nul viitor, prin dimensiunile și 
structura sa, răspunde cerințelor 
dezvoltării avuției naționale, ri
dicării nivelului general de dez
voltare economico-socială, con
stituie o bază sigură pentru în
deplinirea obiectivelor prevăzu
te pentru această perioadă. Re
alizarea acestui vast program 
de investiții, care condiționează 
în mod hotăritor îndeplinirea 
sarcinilor propuse în plan, im
pune însă o atenție deosebită 
din partea ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor, pen
tru folosirea tuturor resurselor 
tehnice și umane în vederea 
realizării la timp a tuturor o- 
biectivelor, introducerea unei 
evidențe stricte asupra cheltui
rii fondurilor în conformitate 
cu programul de dezvoltare a 
patriei, punînd capăt tendințe
lor de risipă sub orice formă, 
sporirea gradului de industria
lizare a lucrărilor, asigurarea 
din timp a mașinilor și utilaje
lor și montarea corespunzătoare 
a acestora in scopul respectării 
și chiar al devansării termene
lor de atingere a parametrilor 
tehnico-economici înscriși in 
plan, al asigurării unei eficien
te maxime a fiecărui leu inves
tit.

Creșterea eficienței in toate 
sectoarele de activitate — pro
blemă centrală a dezvoltării în 
întregul cincinal 1971—1975 —
se regăsește pe deplin în pre
vederile planului și bugetului 
de stat pe ultimul an al cinci
nalului, prin accentuarea laturi
lor calitative ale activității eco
nomice șl concentrarea eforturi
lor in zona indicatorilor de e-

furajelor

flciență. înțelegerea acestei ce
rințe — reliefată pregnant în 
dezbaterile Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale — presupune din partea 
tuturor factorilor cu responsa
bilități în economie acțiuni mai 
energice, care să asigure crește
rea productivității muncii, mai 
ales prin extinderea mecaniză
rii și automatizării, perfecționa
rea tehnologiilor de fabricație, 
ridicarea nivelului de calificare 
a cadrelor, organizarea mal 
bună a producției, întărirea dis
ciplinei în muncă, reducerea 
cheltuielilor de producție, creș
terea rentabilității, în ansamblu 
și pe fiecare produs în parte, 
instituirea unui regim sever de 
economii în toate unitățile.

Opțiunile privind asigurarea 
unor ritmuri înalte ale creșterii 
economice și ridicarea eficienței 
în anul 1975 constituie garanția 
sporirii susținute a venitului 
național, din care 64,4 la sută se 
va destina fondului de consum, 
ceea ce reflectă consecvența cu 
care partidul și statul nostru a- 
sigură oamenilor muncii, între
gului popor condiții tot mal 
bune de muncă, o viață tot mai 
îmbelșugată.

în această ordine de idei, este 
de menționat că pe baza creș
terii prevăzute a venitului na
țional, fondul de consum mar
chează cel mai înalt ritm din anii 
cincinalului, veniturile reale ale 
populației situîndu-se peste pre
vederile cincinalului, in strinsă 
concordanță cu dimensiunile 
sporite ale desfacerilor de măr
furi și ale serviciilor de care 
vor beneficia oamenii muncii 
in anul viitor. Rețin, de aseme
nea, atenția fondurile importan
te care vor fi alocate dezvoltării 
învățămîntului, ocrotirii sănătă
ții, culturii, construcției de lo
cuințe și acțiunilor edilitar-gos- 
podărești. ~ "
condiții a 
pune din 
și a altor 
consiliilor 
hotărite care să permită o gos
podărire judicioasă a fonduri
lor materiale și bănești puse la 
dispoziție de societate, să deter
mine creșterea răspunderii tu
turor factorilor chemați să asi
gure un randament maxim tu
turor valorilor destinate stan
dardului de viață a poporului.

Ținînd seama că prevederile 
proiectului planului național 
unic și ale proiectului bugetu
lui de stat pe 1975 răspund o- 
rientărilor stabilite de Congre
sul al X-lea și de Conferința 
Națională, Consiliul Suprem 
propune adoptarea acestor pro
iecte de către Marea Adunare 
Națională. Totodată, Consiliul 
Suprem, examinînd execuția 
planului și a contului general 
de încheiere a exercițiului bu
getar pentru 1973, apreciază re
zultatele bune obținute în toate 
domeniile de activitate și pro
pune ca acestea să fie adoptate 
de Marea Adunare Națională.

Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale își ex
primă convingerea că prin înde
plinirea prevederilor planului 
de stat pe anul 1975, oamenii 
muncii de la orașe și sate își 
vor aduce o contribuție însem
nată la dezvoltarea economică 
șl socială a patriei, însuflețiți 
fiind de vibranta chemare a se
cretarului general al partidului, 
rostjtă în încheierea lucrărilor 
Congresului al XI-lea, de a nu 
precupeți nimic, pentru ca, în- 
tr-o deplină unitate, să facă 
din România o țară tot mai îm
belșugată, mai puternică, un de
tașament activ al luptei pentru 
socialism, pentru pace în lume.

Realizarea în bune 
acestor obiective im- 
partea ministerelor 
organe centrale, a 

populare măsuri mai

toate domeniile de 
evitarea risipei, in-

La margine de țară
(Urmare din pag. I)

dlcațli și citeodată mai dă șl 
din umeri :

— Ce să facem ? ! Avem 
nevoie de oameni. Cîți, o 
sută de elevi ? Foarte bine, 
vă mulțumim tovarășe direc
tor și mai vedem noi de..., în- 
tr-o simbătă lungă la iarnă. 
Apoi ride.

Doru Cocoș cred că e ol
tean. Prea e iute, prea îi 
merge mintea ca briciul, dar 
mă rog, nu l-am întrebat. în 
schimb mi-a spus el ceva cu 
mult mai important.

— Și aici la marginea țării 
e simbătă — a zimbit el — 
Azi de pildă am dat la ex
port 20 tone de roșii, am in- 
silozat 80 tone cartofi, zi și 
noapte insilozăm în gropi 
speciale zeci de tone de car
tofi pentru consumatori, tri
mitem pe piețele țării vagoa
ne de roșii, cartofi, produse 
ale serei din oraș condusă de 
inginerul Iustin Stanca.

•— Deci, cum s-ar spune, 
n-aveți timpi morți.

— Nici vorbă. Le vedeți pe 
fetele care sortează produse ? 
Azi au zi liberă. Dar tinerii 
sînt tineri. Dihor Maria, 
Lascuți Maria, Vîlcu Valeria 
și secretara de partid Sfișie 
Florica, sortează roșii. E tre
cut de ora 14 și retribuirii 
complexului trebuiau să fie 
de mult la casele lor. Dar se 
lucrează din plin. Zilele cu 
soare sint numărate. Orice 
clipă trebuie folosită. Pe 
semne așa gindesc tinerii. 
Doru Cocoș nu mai e lingă 
mine. A dat fuga la vreo 
patru kilometri pe tarlale. 
Băiatul veșnic vesel Sandu 
Mureșan, m-a lăsat și el bal
tă pentru... un vagon de roșii 
extra care trebuie să fie li
vrate. Am rămas singur cu 
delegația nesemnată, neștam
pilată și fără obișnuita cafea 
oferită de „Muri", de tizul 
meu la bufetul gării Curtici... 
Dar parcă fără toate astea nu 
se poate scrie ?

TELEVIZIUNE
PROGRAMUL 1 PROGRAMUL 2
16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Emi

siune In limba germană. 19,10 A 
Xiv-a aniversare a creării Fron
tului Național de Eliberare a Viet
namului de Sud. Film documen
tar. 19,20 1001 de seri: Felix mo
tanul. 19,30 Telejurnal. 20,00 Româ
nia de astăzi, România de mîine. 
Revistă social politică TV. „Toate 
fîntînile acestei țâri". 20.35 Film 
artistic: „Porțile albastre ale ora
șului". Producție a casei de filme 
Patru. Premieră TV. 22,10 24 de 
ora,

17,30 Telex. 17,35 Cîntece popu
lare. 17,50 Film artistic: ..Cămașa 
albă“. 18,45 Armonii intime. 19.15 
Avanpremieră. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Film serial 
pentru copii: „Daktarl". 20,25 Bi
blioteca pentru toți. 21,05 Telex. 
21,10 Muzică la... magazinul Mu
zica. 21,20 Dialog. Socialismul șl 
„calitatea vieții". 21,45 Jazz-ul ro
mânesc. 22,00 Cincinalul revoluției 
tehnlco-țtllnțifice.



Ceausescu și România-o țară
balcanică deschisă spre lume
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De curînd, a apărut 
la Ankara, volumul 
„Ceaușescu și Româ
nia — o țară balcani
că deschisă spre lu
me", lucrare primită 
cu un viu și deosebit 
interes de către publi
cul cititor. Cartea, 
al cărei autor este 
publicistul llhan Ce- 
vik directorul ziarului 
,,Daily News", se a- 
lătură celor două lu
crări apărute ante
rior la Istanbul - „Nicolae 
Ceaușescu — Opere Alese" și 
,,România și Ceaușescu" - pentru 
a veni în întîmpinarea interesului 
opiniei publice dornice să cunoas
că realizările României socialiste, 
viața și activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Prima parte a lucrării este dedicată pre
zentării generale a Republicii Socialiste Româ
nia, locului tării noastre in Europa, pro
ceselor de formare a limbii, culturii și po
porului român. Cartea prezintă momentele 
de însemnătate istorică și luptele duse de-a 
lungul secolelor de poporul român pentru 
apărarea și păstrarea ființei sale naționale, 
libertății și independenței de stat. Oprin- 
du-se pe larg asupra principalelor etape ale 
dezvoltării contemporane a țării și realități
lor României de azi in diverse domenii de 
activitate, lucrarea subliniază rolul și contri
buția președintelui Nicolae Ceaușescu la e- 
laborarea și traducerea consecventă în viață 
a politicii partidului și statului nostru de edi
ficare a unei noi societăți.

Sînt înfățișate, de asemenea, organizarea 
statului socialist român și funcționarea orga
nelor de stat și obștești din țara noastră, 
drepturile de care se bucură, pe baza depli
nei egalități, toți cetățenii țării, în toate do
meniile, dezvoltarea complexă și echilibrată 
a economiei naționale, dezvoltarea sistemului 
de invățămint și educație, a literaturii, artei, 
muzicii, a mișcării teatrale și cinematogra
fice.

Autorul prezintă intr-un capitol aparte 
cele mai importante etape ale vieții și acti
vității secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sub conducerea căruia România a reușit, in

Manifestări dedicate aniversării 
proclamării Republicii in România

Pe diverse meridiane ale globului, unde numele țării noas
tre a devenit un simbol al eforturilor îndreptate în direcția 
destinderii și cooperării, progresului și păcii, au loc în aceste 
zile manifestări dedicate celei de-a 27-a aniversări a procla
mării Republicii in România.

Uniunea compozitorilor din R. S. Slovacă a organizat 
la Casa de cultură din Bratislava o „Seară de muzică româ
nească". Formații instrumentale de muzică de cameră au in
terpretat compoziții ale lui George Enescu, Paul Constanti- 
nescu. Anatol Vieru și A. Rațiu.

La Cairo s-a deschis o expoziție de carte românească, inclu- 
zînd lucrări din cele mai diverse domenii : literatură poli
tică, știință, beletristică, artă.

Expoziția a fost inaugurată de Marmoud el Kasar, direc
torul Bibliotecii naționale a R. A. Egipt.

Televiziunea egipteană a prezentat filmul artistic românesc 
„Darclee".

La Delhi a fost inaugurată o expoziție de fotografii privind 
viața științifică și cultural-artistică din țara noastră. Expo
ziția, în cadrul căreia a fost prezentat și un stand de cărți, 
este organizată de Asociația de prietenie indo-română, cu con
cursul Ambasadei române de Ia Delhi.

La vernisaj au participat I. K. Gujral, ministru indian al 
informațiilor și radiodifuziunii, membri ai Parlamentului, 
oameni de cultură și artă, ziariști, membri ai corpului diplo
matic.

La Colegiul de științe marine al Universității Tokaido, din 
Shizuoka, a fost organizat un simpozion pe tema „România 
— direcțiile principale ale dezvoltării pentru viitorul plan 
cincinal adoptat de cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.". Sim
pozionul s-a bucurat de o largă audiență, participînd peste 
500 de studenți și cadre didactice.

Un simpozion cu tema „România azi" a fost organizat la 
ambasada țării noastre din Atena, cu participarea conducerii 
și a numeroși membri ai ■‘Asociației grecilor originari din 
România.

In cadrul simpozionului, ambasadorul României, Ion Brad, 
a evocat succesele remarcabile obținute de poporul român în 
anii republicii, iar prof. Leandros Vranousis, director al Insti
tutului de cercetări medievale și moderne al Academiei din 
Atena, a vorbit cu multă căldură despre relațiile tradiționale 
de prietenie și strînsă colaborare, dintre popoarele român și 
elen. Ca om de știință care, în cadrul relațiilor bilaterale, a 
avut prilejul să viziteze deseori România, vorbitorul a îm
părtășit audienței impresiile personale despre atenția care se 
acordă in țara noastră dezvoltării științei și culturii.

Interviu al președintelui Hafez El Assad
• într-un interviu acordat re

vistei indiene „Blitz" și reluat 
'de ziarele din Damasc, președin
tele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El Assad, subliniază că 
„Siria se pronunță împotriva 
unei reglementări separate și 
parțiale a crizei din Orientul 
Mijlociu".

Exprimindu-și speranța In- 
tr-un succes al eforturilor po
litice in procesul de reglemen

AGENDA
ÎNTÎLNIRI 

tare, președintele Assad a sub
liniat că singura cale de a se 
evita un nou război constă in in
staurarea unei păci bazate pe 
principiile echității. El a afirmat 
că timpul acționează în favoarea 
popoarelor care își apără drep
turile și și-a exprimat speranța 
în succesul Conferinței de pace 
de la Geneva pentru problemele 
Orientului Mijlociu.

Joi, tovarășul Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
a primit pe ministrul industriei 
al Suediei.

în cursul întrevederii au fost 
discutate probleme privind po
sibilitățile de extindere a cola
borării și cooperării între indus
triile României și Suediei.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat 
Neculai Agachi, ministrul indus
triei metalurgice.

Joi după-amiază, ministrul in
dustriei al Suediei, Rune B. Jo
hansson, a părăsit Capitala.

TELEGRAME
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Nicolae Giosan, a pri
mit din partea președintelui 
Parlamentului Republicii Elene,

scurt timp, să înregistreze o extraordinară 
dezvoltare în toate domeniile, să promoveze 
o politică externă de pace și largă cooperare 
între popoare, al cărei ecou a înconjurat 
lumea, să cucerească un înalt prestigiu in
ternațional, care o situează printre națiunile 
de seamă ale lumii contemporane.

Prezentîhd pe larg politica activă și con
structivă a României în abordarea principa
lelor probleme ale lumii contemporane, au
torul subliniază activitatea strălucită a pre
ședintelui României in domeniul vast al re
lațiilor externe, țelul profund, umanist al a- 
cestei prodigioase și neîntrerupte activități, 
scoțînd în relief numeroasele acțiuni prin 
care șeful statului român a lărgit neîncetat 
cunoașterea României in lume, precum și 
principiile nobile pentru care ea militează.

Referindu-se la evoluția din ultima vreme 
a raporturilor bilaterale, autorul arată că 
relațiile dintre România și Turcia au în
registrat, în ultimii ani, o puternică dezvol
tare, și-au găsit expresia în prietenia dintre 
cele două popoare și națiuni, in colaborarea 
în domeniile economic, cultural și turistic. 
Vizita președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, in Turcia, în 
martie 1969, a constituit începutul abordării 
la nivel înalt a acestor relații, continuate 
prin vizita de răspuns a președintelui Turciei 
în România, în aprilie 1970. „Aceste contacte 
și convorbiri la nivel înalt — scrie llhan Ce- 
vik — au jucat șl joacă un rol de seamă in 
direcția obținerii de rezultate importante in 
cunoașterea reciprocă mai îndeaproape, în 
înțelegerea mai bună a intereselor comune, 
în realizarea unei colaborări mai rodnice pe 
multiple planuri".

Apariția noului volum „Ceaușescu și Ro
mânia — o țară balcanică deschisă spre 
lume" se înscrie ca o nouă contribuție la mai 
buna cunoaștere a României în Turcia. Ea 
relevă interesul tot mai larg ce se manifestă 
în lume față de experiența României in con
struirea unei noi societăți, față de prezența 
tot mai activă a țării noastre pe arena inter
națională, rod al politicii promovate de Parti
dul Comunist Român, de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

VIETNAMUL DE SUD

Aniversarea 
creării F.N.E.
într-una din zonele elibe

rate din Vietnamul de sud a 
avut Ioc, joi, o adunare de 
masă consacrată celei de-a 
XlV-a aniversări a creării 
Frontului Național de Elibe
rare (F.N.E.) din Vietnamul 
de sud.

La adunare a luat cuvintul 
Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al F.N.E., pre
ședintele Consiliului Consulta
tiv de pe lingă Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, care a 
evocat drumul glorios de luptă 
parcurs de Frontul Național de 
Eliberare în cei 14 ani care s-au 
scurs de la crearea sa, la .20 de
cembrie 1960. Subliniind marea 
importanță a Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului pen
tru viața poporului vietnamez, 
Nguyen Huu Tho a arătat că 
G.R.P. al R.V.S. îndeplinește 
strict toate prevederile acestui 
document și cere același lucru 
din partea celorlalte părți sem
natare.

Vorbitorul s-a referit, de ase
menea, la sarcinile actuale care 
stau în fața populației din zo
nele eliberate sud-vietnameze și 
a relevat creșterea prestigiului 
internațional al G.R.P. al R.V.S., 
unicul reprezentant legitim al 
poporului sud-vietnamez. în a- 
cest context, el a arătat că 
G.R.P. a fost recunoscut de 42 
de state ale lumii. Nguyen Huu 
Tho a adresat, totodată, locui
torilor din zonele șud-vietname- 
ze aflate sub controlul adminis
trației saigoneze apelul de a-și 
întări unitatea în lupta menită 
să ducă la înlăturarea regimului 
antipopular al lui Thieu.

în numele populației sud-viet
nameze, președintele Prezidiu
lui C.C. al F.N.E. a exprimat 
sentimentele de gratitudine față 
de popoarele și guvernele țări
lor socialiste, față de toate po
poarele iubitoare de libertate, 
pace și dreptate, pentru spriji
nul și ajutorul eficient acordate 
poporului sud-vietnamez In lup
ta sa dreaptă.

Constantin Papaconstantinou, o 
telegramă de mulțumire pentru 
felicitările adresate cu prilejul 
alegerii sale în această funcție.

★
Cu prilejul celei de-a XlV-a 

aniversări a creării Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de Sud, Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia, Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii, Consiliul 
Național al Femeilor, Comitetul 
național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez și Liga ro
mână de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa au adresat te
legrame de felicitare organiza
țiilor similare din Republica 
Vietnamului de Sud.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit o 
telegramă din partea ministru-

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.

ROMÂNIA-PARTICIPANTĂ ACTIVĂ 
LA DEZBATERILE SESIUNII

După trei luni de dezbateri, timp in care au fost abordate 109 
puncte inscrise pe agenda sa, cea de-a XXIX-a sesiune ordinară 
a Adunării Generale a O.N.U. și-a încheiat activitatea, miercuri 
seara, Ia ora 22,08 (ora locală).

întrucît punctul intitulat „Si
tuația din Orientul Apropiat" nu 
a fost dezbătut, Adunarea Ge
nerală a decis să riu-și încheie 
sesiunea pentru a se putea reuni 
din nou. imediat, în cazul în 
care situația din zonă s-ar a- 
grava. fără a mai trece prin pro
cedura convocării unei sesiuni 
extraordinare. Sesiunile din 1967 
și 1973 ale Adunării Generale a 
O.N.U. au luat decizii similare.

înaltul forum al națiunilor — . 
care s-a întrunit după sesiunea 
extraordinară a Adunării Ge
nerale consacrate problemelor e- 
nergiei, materiilor prime și dez
voltării, după Conferința Mon
dială a Populației de la Bucu
rești, în timpul desfășurării Con
ferinței Mondiale a Alimentației 
de la Roma și înaintea celei de-a 
Vil-a Sesiuni extraordinare a 
O.N.U., dedicată problemelor 
cooperării internaționale și dez
voltării — a constituit atît un 
moment de bilanț în activitatea 
Națiunilor Unite, cît și un pri
lej de analiză a minusurilor în
registrate și de adoptare de mă
suri corective.

Statisticile O.N.U. evidențiază 
participarea, în diverse perioade 
ale sesiunii, a 11 șefi de stat sau 
guvern, a șapte vicepremieri, a 
107 miniștri ai afacerilor exter
ne și a șapte miniștri deținînd 
alte portofolii în guverne.

Țara noastră a participat ac
tiv și la această sesiune, cu ini
țiative proprii sau sprijinind e- 
fectiv acțiunile altor state vizînd 
pacea, securitatea și progresul 
omenirii. O recunoaștere eviden
tă a contribuției României la 
viața și activitatea organizației 
a constituit-o alegerea în unani
mitate a ministrului de externe 
al tării noastre, George Maco
vescu, în calitate de vicepreșe
dinte al sesiunii Adunării Gene
rale.

Problemele principale ale se
siunii — dezarmarea, dezvolta

Poporul Vietnamului 
de Sud sărbătorește 
astăzi Împlinirea a 14 
ani de la întemeierea 
Frontului Național de 
Eliberare, eveniment 
de o deosebită însem
nătate în istoria sa, în 
lupta purtată pentru 
eliberare națională, 
încă din momentul 
creării sale, Frontul 
Național de Eliberare 
— exponentul autentic 
al poporului sud viet
namez — s-a afirmat 
ca o puternică forță in 
vederea mobilizării 
maselor largi populare 
în lupta lor dreaptă 
pentru apărarea inde
pendenței, împotriva 
agresiunii imperialiste, 
pentru realizarea unor 
transformări înnoitoa
re. Constituirea Guver
nului Revoluționar 
Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud 
a reflectat marile suc
cese dobîndite de for
țele patriotice sud- 
vietnameze și s-a în
scris ca un moment 
de excepțională im
portanță în istoria a- 
cestui încercat popor. 

Sub conducerea F.N.E. 
forțele patriotice au 
dat puternice lovituri 
trupelor americane și 
saigoneze, eliberind 
vaste zone ale țării. 
Lupta eroică și plină 
de sacrificii a poporu
lui vietnamez este o 
dovadă că în zilele 
noastre nici cea mai 
perfecționată mașină 
de război nu poate in
fringe voința unei na
țiuni de a-și hotărî 
singură destinele, de a 
trăi în libertate și 
independență. Victoria 
istorică obținută de 
poporul vietnamez prin 
semnarea Acordului de 
încetare a războiului 
și restabilirea păcii în 
Vietnam confirmă o 
dată in plus această 
realitate a epocii noas
tre.

In zonele eliberate — 
care însumează patru 
cincimi din Întregul

lui afacerilor externe și al coo
perării al Republicii Burundi, 
Gilles Bimazubute, pfin care a- 
cesta mulțumește pentru felici
tările ce i-au fost transmise cu 
ocazia numirii sale în actuala 
funcție.

PLECARE
Joi dimineața, a plecat la Ha

vana o delegație de activiști ai 
P.C.R.. condusă de tovarășul 
loan Retegan, secretar al Co
mitetului județean Maramureș 
al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C. din Cuba, va efectua o 
vizită în schimb de experiență 
în Republica Cuba.

GALĂ DE FILME
Ambasadorul Republicii Viet

namului de Sud la București, 
Lam Van Luu, a organizat, joi 
seara, în saloanele Clubului Di
plomatic din Capitală, o gală de 
filme documentare, urmată de 

rea. decolonizarea, democratiza
rea vieții internaționale — au 
fost abordate într-o interdepen
dență indisolubilă cu problema 
— înscrisă pe agendă din iniția
tiva' României — a creșterii ro
lului Națiunilor Unite în men-

■ ținerea și consolidarea păcii și 
securității internaționale, in dez- 
voltarea cooperării între toate 
națiunile, în promovarea norme
lor dreptului internațional în re
lațiile dintre state. La acest

■ punct,, a fost adoptat un proiect 
de rezoluție românesc, la care 
au fost coautoare 52 de state.

în total, tara noastră și-a în
scris numele pe 25 de rezoluții 
adoptate cu majorități covîrși-

■ toare de Adunarea Generală și a 
participat activ la elaborarea de-

■ finiției agresiunii și a Cartei 
drepturilor și obligațiilor econo
mice ale statelor, considerate a

. fi două dintre cele mai impor
tante documente din întreaga is
torie a organizației. De aseme- 

' nea. România se află printre sta-
■ tele coautoare ale rezoluțiilor vi
zînd transpunerea în viață a De
clarației decolonizării, a Decla
rației privitoare la întărirea 
securității internaționale și exa
minarea în 1975 a modului în 
care sînt sau nu transpuse in 
viață prevederile Deceniului de
zarmării, lansat cu aproape 5 ani 
in urmă din inițiativa țării noas
tre.

Astfel, România a demonstrat 
din nou, prin fapte și acțiuni 
concrete, individuale sau in coo
perare cu alte state, atașamen
tul său profund față de princi
piile Cartei, însemnătatea pe 
care o acordă O.N.U. și hotări- 
rea sa nestrămutată de a contri
bui la transformarea organizației 
intr-un instrument eficace de a- 
părare a păcii și securității, a li
bertății și independenței popoa
relor, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

teritoriu în care locu
iesc circa 12 milioane 
de oameni — viața e- 
conomică, socială și 
culturală s-a consoli
dat continuu. Cîteva 
date sînt sugestive in 
acest sens. In 1974, 
suprafața totală insă-

nal de care se bucură 
Frontul Național de 
Eliberare și Guvernul 
Revoluționar Provizo
riu al Republicii Viet
namului de Sud este și 
faptul că în prezent 
G.R.P. întreține relații 
diplomatice cu peste 40

Cauza dreaptă a 
unui încercat

popor

mlnțată * * crescut, 
comparativ cu anul 
precedent, atingind în 
prezent 2,5 milioane 
hectare. In acest an au 
crescut cu 50 la sută 
suprafețele plantate cu 
orez și alte cereale. 
Activitatea în trans
porturi, rețeaua medi- 
co-sanitară au cunos
cut o intensificare 
permanentă.

Joi dimineața, Ion Pățan, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale s-a intilnit cu delegația e- 
tonomică a Guvernului Provizo
riu de Uniune Națională al Re
gatului Haosului, condusă de 
Soth Phet-Rasi, ministrul eco
nomiei naționale și planului, 
care face o vizită in țara noas
tră. Cu acest prilej au fost stu
diate posibilitățile pentru dez
voltarea raporturilor economice 
bilaterale.

★

; în perioada 16—19 decembrie 
a avut loc vizita în țara noastră 
ă ministrului industriei al Sue
diei, Rune B. Johansson.

Ca o recunoaștere a 
prestigiului internațio-

de state. In perioada 
1972—1973, 98 de dele
gații străine au vizitat 
zonele eliberate.

Din păcate, însă, 
deși de la semnarea 
Acordului de la Paris 
s-a scurs o bună buca
tă de timp, situația 
din Vietnamul de Sud 
se menține încordată. 
In timp ce Frontul Na
țional de Eliberare și 
Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republi

un cocteil, cu prilejul celei de-a 
14-a aniversări a creării Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud.

Au luat parte Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, general-colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale, reprezentanți 
ai Comitetului național de soli
daritate cu lupta poporului viet- 
■namez, funcționari superiori din 
M.A.E. și alte instituții și orga
nizații centrale, generali și ofi
țeri superiori, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditat! la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

SIMPOZION
Centrul din Craiova al Acade

miei de științe sociale și poli
tice a găzduit, joi, un simpozion

• FORȚELE de eliberare 
cambodgiene au lansat, 
miercuri, un puternic atac 
împotriva poziției Izolate lon- 
noliste de la Doh Kanchor, 
situată la circa 65 de kilome
tri sud-vest de Pnom Penh. 
Atacul patrioților khmeri s-a 
soldat cu pierderi grele pen
tru garnizoana lonnolistă.

O altă acțiune de luptă a 
forțelor patriotice a constat 
în efectuarea unui puternic 
bombardament de artilerie a- 
supra pozițiilor trupelor re
gimului de la Pnom Penh din 
orașul Kompong Speu, aflat 
la aproximativ 50 de kilo
metri vest de capitală. Prin 
acțiunile lor In această zonă, 
patrioții khmeri își mențin 
ferm controlul asupra unui 
sector din vestul localității 
Kompong Speu, traversat de 
șoseaua națională nr. 4, de 
importanță strategică, care 
leagă capitala cambodgiană 
de litoral; Alte lupte între 
forțele de eliberare și trupe
le lonnoliste au avut loc in 
provincia Takeo.

CUBA. - Imagine din timpul unei ore de curs de la Școala superioară de pescuit ,,Andreas 
Gonzales Lines".

cii Vietnamului de 
Sud respectă cu stric
tețe prevederile acor
dului, administrația de 
Ia Saigon le încalcă in 
mod repetat, frinînd 
procesul de destindere 
din această zonă a lu
mii. Datorită poziției 
obstrucționiste a regi
mului saigonez, con
sultările dintre cele 
două părți sud-vietna
meze ca și lucrările 
comisiei mixte milita
re bipartite au intrat 
in impas. Autoritățile 
saigoneze întrețin în 
permanență o atmos
feră de teroare, de re
presiune, în zonele pe 
care le mai contro
lează.

In mod consecvent, 
F.N.E. și G.R.P. au 
propus o serie de mă
suri concrete, menite 
a pune capăt situației 
încordate și a se evita 
agravarea ei pe mai 
departe. Actuala situa
ție din Vietnamul de 
Sud implică îndepli
nirea strictă de către 
toate părțile a obliga
țiilor ce decurg din 
prevederile acordului, 
pentru ca pacea să fie 
restabilită imediat și 
definitiv în această 
parte greu încercată a 
lumii.

Poporul român, tină- 
ra sa generație, care 
s-au aflat întotdeauna 
alături de poporul viet
namez acordindu-i un 
sprijin multilateral In 
toate Împrejurările, și 
care și-au manifestat 
și își manifestă depli
na solidaritate cu cau
za sa dreaptă, se pro
nunță pentru aplicarea 
Întocmai a Acordului 
de la Paris, pentru 
respectarea normelor 
legalității Internațio
nale, a dreptului popu
lației sud-vietnameze 
Ia o dezvoltare liberă, 
independentă și paș
nică.

I. TIMOFTE

prilejuit de împlinirea a 350 de 
ani de la nașterea mitropolitu- 
lui-cărturar Dosoftei.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist (U.T.C.L.) 
din U.R.S.S., condusă de 
Iuri Masloboev, membru al 
Comitetului Central al 
U.T.C.L., prim secretar al 
Comitetului republican Baș- 
kiria al U.T.C.L., care la in
vitația C.C. al U.T.C. a efec
tuat o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopeni, delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Gigi Trif, adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C.. de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Intilnire pregătitoare a Conferinței 
partidelor comuniste și muncitorești 

din Europa
BUDAPESTA 19 - Corespon

dentul Agerpres, A. Pop, trans
mite : Așa cum s-a convenit 
la Consfătuirea consultativă de 
la Varșovia din octombrie 1974, 
joi, 19 decembrie, a început la 
Budapesta o intilnire pregăti
toare a Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Europa. Din partea Partidului 
Comunist Român participă o 
delegație condusă de tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.
. La ședința de deschidere, pri
mul secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Janos Kadar, a rostit un cuvînt 
de salut.

Lucrările întîlnirii se desfă
șoară intr-o ambianță de coope
rare frățească și de înțelegere 
reciprocă.

Angola: Acord între 
M.P.L.A. și U.N.I.T.A.

Mișcarea pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.) și Uniunea 
națională pentru independența 
totală a Angolei (U.N.I.T.A.) au 
căzut de acord „să înceteze orice 
ostilitate și propagandă care ar 
putea dăuna colaborării sincere 
între cele două organizații", a- 
nunță. joi, un comunicat publi
cat la încheierea negocierilor 
care au avut loc la Luso (An
gola) și difuzat de agenția por
tugheză de presă A.N.I. In con
tinuarea comunicatului, se arată 
că, ambele mișcări au hotărit 
să „apere in comun interesele

• FEMEI ÎNTR-UN ZBOR SPAȚIAL SIMULAT. Un echipaj 
compus numai din femei participă, începînd de luni, la un zbor 
simulat la centrul spațial de la Hunstville, Alabama. Echipajul, 
compus din patru lemei interesate de diferite, discipline științi
fice, petrece 8 ore pe zi intr-o structură cilindrică analogă „la
boratorului spațial" pregătit în vederea unul viitor zbor spre 
spațiile extraterestre. Doris Chandler, șefa echipajului, a măr
turisit că ar dori să efectueze o misiune reală și că soțul ei 
este în întregime de acord. In schimb, Ann Whitaker afirmă că 
soțul nu dorește ca ea să lipsească prea multă vreme din mij
locul familiei. In sfîrșit, Mary Johțistone este convinsă că o fe
meie poate să efectueze aceeași muncă, ca și un bărbat. în spa
țiul cosmic • MONUMENTUL LUI GEORGE WASHINGTON DIN 
CAPITALA S.U.A. NU VA PUTEA FI VIZITAT TIMP DE CÎ
TEVA SAPTAMlNI. Celebrul monument urmează să fie supus 
unor ample restaurări deoarece se așteaptă un aflux de mili
oane de turiști în perioada bicentenarului S.U.A. Monumentul 
lui Washington a fost construit în perioada 1848—1884 și a fost 
deschis pentru public la 9 octombrie 1888 • 25 DE VEGETARIENI 
SUEDEZI VOR SA DEMONSTREZE că modul !?r țle viață li 
face la fel de rezlstenți -- chiar mai rezistențr — decît semenii 
lor care nu apreciază existența fără consuAiul căt’nii.' Acfeștl ve
getarieni vor face o experiență timp de citeva zile tn Care nu 
vor consuma decît apă. Numeroși ziariști,' o 'echipă• de televi
ziune șl un grup de mediei vor urmări la Puerto Rico această 
experiență e UN FILM DESPRE RĂZBOIUL DIN VIETNAM 
1NTIMPINA DIFICULTĂȚI ÎN S.U.A. „Hearts. and Minds", ulti
ma operă a cineastului american Peter Dgvieș, egre. înfățișează 
războiul din Vietnam prin intermediul documentelor luate „pe 
viu", cunoaște greutăți în încercarea de â ajunge pe ecranele 
din S.U.A. Deși filmul este gata de cîtva timp, societatea „Co
lumbia Pictures" din Hollywood invocă diferite pretexte pentru 
a nu-1 distribui. Sinceritatea unor mărturii s-ar'părea că are 
darul să deranjeze... a UN CONCERT DE- MUZICA ELECTRO- 
ACUSTICA a avut loc în catedrala de la Reims. După, acest con
cert la care au luat parte 5 000 de persoane, se. fac auzite nume
roase glasuri care protestează împotriva faptului. că . o parte a 
auditoriului a consumat hașiș, a băut alcool și a lăsat catedrala 
într-o stare de „murdărie indescriptibilă". S-a replicat'din partea 
autorităților religioase că, după acest concert, catedrala nu a 
fost cu mult mai murdară decît „după vizitele turiștilor în week- 
end-ul de paști" o NELINIȘTI LA MONTREAL: -costul instala
țiilor olimpice pentru jocurile din 1976 va reprezenta o sumă cu 
mult mal mare decît cele 250 milioane de dolari .prevăzute ini
țial. După relatările presei locale s-ar părea că „factura" va fi 
de cel puțin 485 milioane dolari a EMOȚII. GRAT.UITE. La Bir
mingham, în Marea Britanle, â produs destulă, emoție difuzarea 
unul pretins „document, -oficial" care anunță că de la 1' ianuarie 
1975 se introduc „timpii metrici". Autorii 'acestei' farse. care a 
îngrozit pe destui dintre concetățenii lor, a ti afirmat Că începînd 
de la această dată minutul va fi compys din 10 secunde, ora din 
10 minute și ziua din 10 ore. De unde se vede că' și 1 ațprilie a 
fost plasat spre sfîrșitul anului... a O STATISTICA ÎNGRIJORĂ
TOARE. Dacă se iau în considerare statisticile pubiicâte, servi
ciile de vamă și de contribuții indirecte, se. poate .afirma .că bri
tanicii apreciază din ce în ce mai mult tufunpl. șlcoolul și pa
riurile. Consumul de tutun a crescut cu 5,4 la șută o COTIDIA
NUL FRANCEZ „I.A CROIX" ESTE ÎN PERICOL DE A DIS
PARE. 125 de personalități franceze de diferite tendtnte 'politice 
au lansat un apel în favoarea acestui ziar amenințat de dificul
tăți financiare. Printre semnatari: Louis Aragon. Maurice Couve 
de Murville. Edgar Faure. Michel Jobert. • Andre Malraux și 
Francois Mitterrand a GUVERNUL URUGUAYAN A - PROMUL
GAT O I,EGE prin care se creează, începînd din iulie anul vii
tor. o nouă unitate monetară, care va purta tot denumirea de 
peso, echivalînd însă cu... 1 000 de pesos aflati în prezent in cir
culație. Actualul peso Uruguayan, care, la începutul anilor ’30 
avea o valoare superioară dolarului american, este în prezent 
cotat la 2 500 pesos pentru un dolar S.U.A.!

BUDAPESTA 19 — Cores
pondentul Agerpres, Aurel 
Pop, transmite: La Budapesta 
a sosit delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care va parti
cipa la întîlnirea pregătitoare 
a Conferinței partidelor comu
niste și muncitorești din Eu
ropa. La aeroport, delegația a 
fost întîmpinată de Imre Gyori, 
secretar al C.C. al P.M.S.U.

A fost de față loan Cotoț, 
ambasadorul României la 
Budapesta, și membri ai am
basadei.

maselor muncitorești și țărănești 
și .să elimine orice urmă de co
lonialism din Angola".

De asemenea, o comisie eco
nomică mixtă va fi creată de 
cele două . organizații pentru a 
studia împreună cu organismele 
interesate mijloacele de reme
diere a crjzei economice actuale 
din Angola.

îh sfirșit, M.P.L.A. și U.N.I.T.A. 
s-a'u angajat să realizeze, in co
laborare cu cealaltă mișcare ds 
eliberare din Angola (F.N.L.A.), 
o platformă politică pentru for- 
mareâ guvernului de tranziție.
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